
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Débora Lôbo, João Bosco Coelho, Lorena Mascarenhas, 
Bruno Brito, Ellen Tavares, Mayara Amancio e Raiane Rodrigues
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 3420
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos: Juliana Galvão, 
Ellen Tavares e Raiane Rodrigues

11
     

Margarida Cantarelli é homenageada
NACC 
no 
TRF5

de Novembro

SEGUNDA

Aniversariantes

TRF5 promove seminário sobre 
Autogestão em Saúde

Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 promoveu, na 

última sexta-feira (8), o seminário 
“Autogestão em Saúde”, com a par-
ticipação de integrantes de outros 
Tribunais para compartilhar expe-
riências sobre a implantação do 
projeto. Servidores, membros do 
Comitê Executivo destinado à im-
plantação da Autogestão em Saúde 
no âmbito da Justiça Federal da 5ª 
Região, além de representantes do 
Sindicato dos Trabalhadores do Po-
der Judiciário Federal em Pernam-
buco - Sintrajuf/PE, participaram 
do evento. Servidores das Seções 
Judiciárias também acompanha-
ram as palestras, transmitidas por 
videoconferência. A juíza federal 

O

A desembargadora federal eméri-
ta do TRF5, Margarida Cantarelli, 
foi homenageada no encerra-
mento do VII Congresso de Direi-
to Processual, realizado no Tribu-
nal, nos dias 8 e 9/11. O evento 
foi promovido pelo Projeto Mu-
lheres no Processo, do Instituto 
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Novembro Azul – A fachada do edifício-sede do 
TRF5 receberá iluminação especial, todas as quartas-
-feiras do mês de novembro, em adesão à campanha 
“Novembro Azul”, direcionada para conscientizar ho-
mens sobre a importância da prevenção e diagnós-
tico do câncer de próstata. Também numa referência 
ao “Novembro Azul”, servidores do gabinete do desembargador federal 
Rubens Canuto se vestiram com as cores da campanha. 

Brasileiro de Direito Processual 
(IBDP), e pela Escola da Advocacia 
Geral da União.  Foram 11 pai-
néis que abordaram temas como 
“Igualdade de gênero e Processo” 
e “Juizados Especiais”. O presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Vladimir Carvalho, e o diretor da 

auxiliar da Presidência, 
Joana Carolina Lins Pe-
reira, fez a abertura do 
seminário. “Precisamos 
do apoio e da confian-
ça dos servidores, pois 
nenhuma autogestão se sustenta 
sem adesão. Quanto mais pessoas 
aderirem ao plano, mais diluído 
será o risco e melhores serão as 
condições oferecidas, inclusive no 
que diz respeito a valores”, salien-
tou. Em seguida, os diretores das 
unidades de autogestão em saúde 
do Tribunal Regional do Trabalho 
da 5ª e 6ª Regiões, respectivamente 
André Liberato Reis e Renatto Pin-
to, apresentaram o funcionamento 
da autogestão no TRT5 e no TRT6. 

O evento foi gravado e está dispo-
nível na intranet do TRF5 (intranet.
trf5.gov.br), na área “Destaques”. 
Cargos – O Conselho da Justiça 
Federal já autorizou a nomeação 
de cinco servidores para reforça-
rem a equipe da Autogestão em 
Saúde no TRF5. Destes, um será 
para Analista Judiciário – Área 
Apoio Especializado – Especialida-
de Contadoria. Os cargos para as 
outras quatro vagas ainda serão 
definidos.

Ele é o revisor de publicações do 
TRF5 como a Revista Argumento e a 
Revista de Jurisprudência. É profes-
sor de português, de matemática e 
orientador de monografias, além de 
possuir graduação em Direito. Es-
tamos falando de Nivaldo Vasco, co-
ordenador do Gabinete da Revista. 
Servidor do TRF5 há 22 anos, sendo 
dois deles na Divisão de Protocolo, 

O Núcleo de Apoio à Criança com 
Câncer (NACC) estará, até a próxima 
quinta-feira (14), com um estande 
para vendas de produtos institucio-
nais e artesanais no hall de entrada 
do TRF5. A iniciativa faz parte do 
“Projeto de Estandes Itinerantes”. 

Registro e Distri-
buição e outros 
20 no Gabinete da 
Revista, Nivaldo 
tem uma grande 
identificação com 

o trabalho. “Gosto das minhas ativi-
dades, pois estou sempre aprenden-
do coisas novas”. Conhecido pelos 
colegas pela dedicação à família (ele 
é casado com Luciana Vasco e pai 
de Maria Helena, 23, Maria Emília, 
21, e João Vítor, 18), ele não escon-
de outras duas paixões: o Santa 
Cruz Futebol Clube e cozinhar. A 
especialidade? Bolos! Bolo de bata-
ta-doce e de pão são algumas das 
guloseimas preparadas por Nivaldo.

Esmafe, desembargador federal 
Rogério de Meneses Fialho, in-
tegraram a mesa de abertura do 
evento.

Nivaldo Vasco


