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Cerimônia de entrega da Medalha Pontes de Miranda 
acontece amanhã 

Bazar

Errata

de Outubro

TERÇA

Carteira de identidade funcional

Aniversariantes

Última chamada para tirar a foto!
uem ainda não compareceu 
ao setor de Fotografia da 

Divisão de Comunicação Social, 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, para fazer o regis-
tro da foto para a carteira de iden-
tidade funcional dos servidores da 
Justiça Federal, deve se apressar. 
O prazo para tirar a foto será es-
tendido até a quinta-feira, 10/10, 
e não será mais prorrogado, uma 
vez que o Conselho da Justiça 
Federal (CJF) determinou que o 
material deverá ser enviado à Casa 
da Moeda até o fim da próxima 
semana (11).  Todos os servidores 
do TRF5 (ativos e inativos) e os 
que exercem cargo em comissão 
devem tirar fotos adaptadas ao 

Q

A cerimônia de entrega da Me-
dalha da Ordem do Mérito 
Pontes de Miranda, a mais alta 
condecoração concedida pelo 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, será realizada 
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novo padrão do documento. É im-
portante salientar que quem não 
comparecer para registrar a foto-
grafia ficará sem a carteira fun-
cional. A fotógrafa Juliana Galvão 
estará disponível no 4º andar, das 
12h às 14h, para fazer o registro 
fotográfico.  
Novo formato - O novo formato 
das carteiras de identidade funcio-
nal foi instituído pelo CJF, através 
da Resolução nº 528, de 1º de 
março de 2019. Além das alte-
rações nas dimensões das fotos 
do documento, haverá também 
mudanças no layout e no material 
em que são confeccionadas, com 
a inclusão de novos requisitos de 
segurança, como relevo tátil, códi-

profissionais e intelectuais presta-
dos ao Poder Judiciário. Este ano, 
os agraciados serão o desembar-
gador federal Manoel Erhardt e os 
advogados Evilásio Feitosa da Silva 
e José Francisco da Rocha.

Evite compartilhar imagens pes-
soais que identifiquem a rotina de 
sua família, como fotos de filhos 
com o uniforme do colégio, cur-
sinhos ou outras instituições, e 
fotos suas que sinalizem seu lo-
cal de trabalho. Exposições como 
essas facilitam a ação de pessoas 
mal-intencionadas.

Até a próxima sexta-feira (4), 
o TRF5 recebe uma feira de 
artesanato com exposição e 
venda de diversos produtos, 
desde roupas, artigos pesso-
ais e acessórios até decoração 
de casa e comidas. Os mate-
riais ficarão expostos das 8h 
às 17h, no hall de entrada da 
Corte. O bazar é promovido 
pela Associação de Mães de Fa-
mílias Raras (AMAR), que realiza 
ações em benefício das pessoas 

amanhã (2), em sessão solene, a 
partir das 17h, no Salão do Pleno, 
no edifício-sede do TRF5. A co-
menda é uma forma de homena-
gear personalidades que se des-
tacaram pelos relevantes serviços 

Publicação de fotos

com deficiência em Pernambuco. 
Toda renda será revertida para 
projetos sociais da instituição. 

go de barras ou QR code e chip de 
contato ou de aproximação.

Na notícia publicada no Jornal 
Mural de ontem (30), sobre paga-
mento de Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs), informamos que as 
RPVs em questão foram autuadas 
no mês de julho, porém, o correto 
é mês de agosto/2019. Pedimos 
desculpas pelo erro. 


