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CJF promove evento Encontro com as Bases
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Dia das Mães: TRF5 sedia edição do 
Bazar do Lar de Clara
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Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 abre as por-

tas para a solidariedade na próxi-
ma segunda (29) e terça-feira (30), 
com a realização do bazar do Lar 
de Clara, edição do Dia das Mães. 
O evento é organizado por volun-
tários e não tem fins comerciais, 
sendo toda a renda arrecadada 
revertida para a instituição filan-
trópica, que acolhe 430 crianças 
e 80 adolescentes em situação de 
vulnerabilidade. Serão vendidos 
artigos apreendidos pela Receita 
Federal e produtos doados por 
lojas diversas, como roupas femi-
ninas, camisas de times, armação 
de óculos, perfumes importados, 

O sapatos, bolsas, entre outros. As 
vendas serão restritas a pessoas 
físicas, sendo proibida venda das 
mercadorias em comércio, sob 
pena de apreensão por parte das 
autoridades competentes. A aqui-
sição será mediante recibo, com 
informações dos dados pessoais 
completos do comprador e com 
limite de produtos por CPF.
Horários – Na segunda-feira (29), 
o bazar acontece das 10h30 às 
18h. Já na terça (30), o público po-
derá adquirir os produtos no ho-
rário das 9h às 17h. Os materiais 
ficarão expostos no hall de entra-
da do Tribunal. Mais informações 
pelo telefone (81) 98873.1460. 

Com o objetivo de promover 
aproximação com diretores de 
Foro e diretores de Secretaria 
Administrativa (SECAD), o Conse-
lho da Justiça Federal (CJF) reali-
zará o evento “Encontro com as 
Bases”, nos dias 9 e 10 de maio, 
no edifício-sede do órgão, em 

Brasília. A iniciativa faz parte do 
FLUI JF, programa lançado pelo CJF 
em março, para incentivar e captar 
práticas e casos de sucesso na Jus-
tiça Federal que facilitem procedi-
mentos judiciais, extrajudiciais e de 
administração judicial. No dia 10, a 
programação contará com o Pitch 

de boas práticas de sustentabili-
dade na Justiça Federal, momento 
em que todas as unidades poderão 
falar sobre boas iniciativas na área. 
Representantes de Seções Judi-
ciárias poderão se inscrever para 
apresentar boas práticas na sim-
plificação de processo e racionali-

zação de gastos públicos. A ficha 
de inscrição está disponível no 
site do CJF (www.cjf.jus.br) e deve 
ser enviada para o seg@cjf.jus.br. 
O “Encontro com as bases” prevê 
reuniões por áreas de trabalho até 
junho de 2020. (Com informações 
da Ascom/CJF).

Divulgamos, no mural da última 
terça (23), que a data da cerimônia 
de posse do superintendente-re-
gional da Polícia Federal em Per-
nambuco, Carlos Henrique Oliveira 
de Sousa, seria hoje (24), mas o 
evento será realizado no dia 24/05, 
no Pleno do TRF5, às 10h. Pedimos 
desculpas pelo erro.

A Divisão de Comunicação infor-
ma que as fotos da posse da Mesa 
Diretora para o biênio 2019-2021 
estão disponíveis no link: https://
bit.ly/2Vnj005.

Depois de passar dois anos com 
forte coceira e a inflamação pelo 
corpo, uma pernambucana teve 
que entrar com processo nos 
tribunais para receber o único 
medicamento capaz de controlar 
a urticária crônica espontânea. 
O remédio custa, em média, R$ 
2.800 e só era liberado pelo SUS 
para outro tipo de doença, a 
asma. Confira esta e outras re-
portagens no programa Via Legal 
desta quarta-feira (24), às 21h, na 
TV Justiça.

Visita – Alunos do 7º e 8º períodos do curso de Direito da Universida-
de Federal do Rio Grande do Norte iniciaram uma programação de três 
dias de visita ao TRF5. Ontem (23), acompanhados pelo juiz federal Marco 
Bruno Miranda, os 27 estudantes assistiram às sessões das Turmas de Jul-
gamento e conheceram o Gabinete da Presidência, sendo recebidos pelo 
desembargador federal Vladimir Carvalho. O grupo também visitou os ga-
binetes dos desembargadores federais Edilson Nobre e Leonardo Carvalho. 
Hoje (24), os estudantes acompanham a sessão do Pleno, visitam o Memo-
rial do TRF5 e a Subsecretaria de Recursos. Amanhã (25), terão atividades 
com juízes federais da SJPE.


