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Composição da Comissão de Segurança do TRF5 é atualizada

de Maio

SEGUNDA

Aniversariantes

Projeto da SJAL é escolhido para 
representar o TRF5 no FGG
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projeto “Qualidade de 
Vida”, desenvolvido 

pela Seção Judiciária de 
Alagoas (SJAL), foi o es-
colhido, dentre as ações 
promovidas pelas Seções 
Judiciárias da 5ª Região, 
para representar o TRF5 
durante o I Fórum de 
Práticas de Governança e 
Gestão de Pessoas (FGG). 
O evento será realizado no 
Recife, no próximo mês de 
agosto. Na última quarta-
-feira (15), a diretora do 
Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos 
e a supervisora da Seção de Aper-
feiçoamento, respectivamente, 
Soraya Portugal e Rosilene Diniz, 
participaram da reunião que se-



A composição da Comissão de 
Segurança Permanente do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5 para o biênio 2019/2021 
foi atualizada com a publicação 
do Ato nº 189 no Diário Eletrôni-

co Administrativo da última quin-
ta-feira (16). O desembargador 
federal Fernando Braga presidirá 
a Comissão, que ainda terá como 
membros a juíza federal auxiliar 
da Presidência, Joana Carolina Lins 

Agenda

lecionou os participantes. Ambas 
integram a comissão organizadora 
do Fórum, que é uma iniciativa 
do Tribunal Regional Eleitoral de 

Pereira e o juiz federal Walter Nu-
nes, indicado pela Presidência do 
Tribunal. O representante da Corre-
gedoria Regional da 5ª Região é o 
juiz federal Marcos Antônio Garapa 
de Carvalho e a Associação dos Ju-

Pernambuco (TRE-PE), em parce-
ria com o TRF5, a Justiça Federal 
em Pernambuco (JFPE), o Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª Re-
gião (TRT6) e o Tribunal de Justiça 
de Pernambuco (TJPE). Serão oito 
projetos apresentados, todos de-
senvolvidos pelas instituições par-
ticipantes. O objetivo é estimular a 
troca de experiências sobre temas 
como Governança de Pessoas, 
Atenção à Saúde e Qualidade de 
Vida, Educação e Desenvolvimen-
to, entre outros.
Projeto Qualidade de Vida – O 
projeto “Qualidade de Vida” foi 
iniciado na SJAL em 2017 e visa a 
estimular e promover boas prá-
ticas no ambiente de trabalho, 
como ginástica laboral, exames 
periódicos e práticas desportivas.

No final do corredor do térreo, 
em frente ao NAS, encontramos 
uma pequena sala cujo cenário 
destoa do padrão administra-
tivo: ali habita uma oficina. Há 
quatro anos, a Seção de Patri-
mônio da Divisão de Material e 
Patrimônio do TRF5 conta com 
uma oficina de bebedouros e 
cadeiras, que foi criada pelo 
servidor Nilvio Ferreira, de 61 
anos. Tudo começou quando 
a fábrica alemã que fornecia 
poltronas para o Tribunal en-
cerrou suas atividades. Nilvio, 
que foi professor de mecânica 
automotiva do Senai, resolveu, 
então, consertar por conta pró-
pria as cadeiras que quebravam. 
“Todas as cadeiras quebradas 
seriam jogadas fora porque não 
haveria mais peças no mercado. 
Como eu tinha experiência com 
mecânica automotiva, resolvi 
consertar”, afirma o servidor. 
Agora, a cada mês, cerca de 30 
cadeiras e seis bebedouros são 
consertados. Quem precisar de 
reparo em alguma poltrona ou 
bebedouro no setor basta en-
viar um e-mail para dmp.patri-
monio@trf5.jus.br.

ízes Federais da 5ª Região indicou 
o juiz federal Thiago Mesquita. 
Também integrará a Comissão o 
diretor da Subsecretaria de Apoio 
Especial (SAE), general José Luiz 
Jaborandy Rodrigues.
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bargador federal Vladimir Carva-
lho, participa, hoje (20), de mais 
uma sessão ordinária do Conse-
lho da Justiça Federal. A reunião 
do colegiado será realizada a 
partir das 14h, em Brasília.


