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TRF5 lança campanha para arrecadar brinquedos 

Exposição Curso

de Outubro

TERÇA

Aniversariantes

Documentário “A Juíza” será exibido no 
TRF5 nesta quarta-feira (9)

trajetória de vida da 
juíza da Suprema 

Corte norte-americana 
Ruth Bader Ginsburg, 
referência na luta pela 
equidade de gênero, é o 
tema do documentário “A 
Juíza”, que será exibido 
nesta quarta-feira (9), na 
Sala Capibaribe (1º andar 
do edifício-sede) do Tri-
bunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5, às 16h. 
O documentário, disponibilizado 
pela plataforma Videocamp, já foi 
exibido em alguns tribunais do 
país, entre eles o Supremo Tribunal 
Federal (STF), como uma estraté-
gia de mobilização em torno dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Organização das 
Nações Unidas (ONU), em espe-
cial o Objetivo 5, que trata sobre a 
equidade de gênero. Após a exibi-
ção do documentário, haverá mesa 
de debates, com a participação da 
juíza do trabalho do TRT21 (RN), 
Daniela Lustoza Marques de Sou-
za Chaves, da corregedora-geral 
da Secretaria de Defesa Social de 
Pernambuco (SDS/PE), Carla Pa-

A

A campanha “Adote um Coração 
de uma Criança” está de volta 
ao TRF5 em mais uma ação para 
deixar mais felizes estudantes da 
Escola Nossa Senhora do Pilar, 
com idades entre três e 14 anos. 
Com a chegada do Dia das Crian-
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trícia Cintra Barros da Cunha, e da 
ex-Secretária Especial da Mulher 
do Estado de Pernambuco, Cristina 
Buarque. Os debates serão me-
diados pela vice-coordenadora da 
Comissão Rejufe Mulheres, juíza 
federal Camila Monteiro Pullin 

pegar um coração e trazer o pre-
sente até o dia 25/10. É impor-
tante que o coração “adotado” 
esteja colado na lembrancinha, 
para não haver troca de presen-
tes. Todo o material arrecadado 
será entregue no dia 29/10.

ças, o Tribunal vai disponibilizar, a 
partir da próxima quinta-feira (10), 
140 corações no hall de entrada 
da Corte. Em cada um deles terá 
o nome de uma criança, com a 
idade e duas sugestões de presen-
tes. Quem quiser participar, basta 

Milan. O evento é uma ação da 
Rejufe Mulheres, em parceria 
com o TRF5 e a Associação dos 
Magistrados do Trabalho da 
21ª Região (Anamatra 21).
O documentário – “A Juíza” 
estreou mundialmente no 
Festival de Sundance em 2018 
e recebeu duas indicações ao 
Oscar – melhor documentário e 
melhor canção original. O tra-
balho conta a história de Ruth 
Bader Ginsburg (RBG, como 

ficou conhecida), que advogou em 
diversos casos emblemáticos que 
mudaram a história da justiça ame-
ricana. Hoje com 86 anos, segue na 
ativa, tendo se tornado um ícone 
graças à sua marcante atuação na 
garantia dos direitos das minorias.

Reciclagem - A Se-
ção Socioambiental 
do TRF5, em parceria 
com a Subsecreta-
ria de Infraestrutura 
e Administração 
Predial (SIAP), des-
cartou 70 kg de 
pilhas na estação de 
reciclagem que foi 
montada no Bairro 
do Recife. O ma-
terial, arrecadado 
nos últimos meses 
por meio da coleta 
seletiva no Tribunal, será destinado 
ao SESC, que integra o Programa 
Papão de Pilhas, uma rede de várias 
instituições que funcionam como 
pontos de recebimento de pilhas 

A pedido dos servidores, a expo-
sição “Minha Vida”, que será orga-
nizada para comemorar o Dia do 
Servidor e que previa, inicialmente, 
apenas a mostra de fotos, vai am-
pliar as opções para quem deseja 
participar. Agora, além das fotos 
que apresentem um momento 
fora do ambiente de trabalho, 
também serão recebidas obras de 
artes produzidas pelo servidor. O 
material poderá ser entregue no 
Núcleo de Cerimonial (15º andar), 
até o próximo dia 21.

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) realizará, entre os dias 11 e 
13/11, o curso Reforma Previden-
ciária, na sede do Conselho, em 
Brasília. O objetivo é habilitar e 
atualizar magistrados federais para 
o enfrentamento das mudanças 
trazidas pela PEC 06/19, tanto do 
Regime Geral de Previdência So-
cial, quando no Regime Próprio de 
Previdência Social. Os interessados 
devem realizar a inscrição até o 
próximo dia 18, exclusivamente 
pelo site do CJF: www.cjf.jus.br. 

e baterias.  Esses resíduos são en-
caminhados para a empresa Green 
Eletron, que realiza a reciclagem e 
o descarte adequado dos materiais 
que não podem ser reutilizados.


