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Aniversariantes
Juiz Federal
Leopoldo Fontenelle Teixeira
SJCE
João Bosco Teixeira Rodrigues
Diretoria Geral
Cláudia Pessoa de Oliveira
Gab. Des. Manoel Erhardt
Samuel R. dos Santos Salazar
Gab. Des. Geraldo Apoliano
Andréia Souza Martins de Melo
Soservi

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)
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O Programa Via Legal traz reportagens
inéditas a partir desta semana. Um dos
destaques é a história de uma prostituta
que foi parar no banco dos réus depois de
receber notas falsas de um cliente.  Numa
decisão unânime, a Quarta Turma do
TRF5 concedeu parcial provimento à
apelação da acusada, que teve garantida a
substituição da pena de reclusão de três
anos para uma pena alternativa (trabalho
social). A desembargadora federal
Margarida Cantarelli, relatora do processo,
discordou da decisão da primeira instância
(pena de reclusão) e não aceitou a

Decisão do TRF5 é destaque no
Programa Via Legal

Campanha educativa
Nesta quinta-feira, encerra a
campanha educativa realizada
pela DAMS/Seção de Saúde
com o objetivo de combater o
uso de drogas, o excesso do
consumo de álcool e orientar
os foliões sobre o sexo
seguro. Das 9h às 10h e das
12h às 13h, serão distribuídos

conversão para
restrição de direi-
tos alegando que
a ré não tem pro-
fissão definida. A
relatora classifi-
cou como discri-
minatória a deci-
são e alegou que
a prostituição tem, inclusive,
“reconhecimento do Ministério do Trabalho,
podendo contribuir para a Previdência
Social”. O Via Legal será exibido neste
sábado, às 8h30, pela TV Educativa.

preservativos e
panfletos educativos
no hall de entrada do
edifício-sede do
TRF5. A campanha é
dirigida aos servidores,
terceirizados e
estagiários desta Corte
e conta com o apoio
da Secretaria de
Saúde do Recife.

Doação de sangue
Hoje também é o último dia para os
interessados em colaborar com a
campanha de arrecadação de sangue
promovida pelo Hemope, visando
manter o estoque para atender à
demanda no carnaval. Os doadores
devem ter entre 18 e 65 anos, mais de
50 quilos e gozar de boa saúde.
Informações: 0800.81.1535.

O YES Curso de Idiomas está
oferecendo aos servidores do
TRF5 um desconto de 50% nas
mensalidades dos cursos de
Inglês ou Espanhol. A bolsa
será doada apenas aos 100
primeiros funcionários que
efetuarem as inscrições. A
instituição oferece turmas de
segunda à sexta-feira, nos três
turnos, e em horários
especiais aos sábados.
Outras informações pelo telefone
3461.2516.

Servidor do TRF5
tem desconto em
cursos de idiomas

Prevenção e solidariedade no Carnaval

Esmafe5 lança novas edições da
revista jurídica.

O bloco carnavalesco Habeas
Copos, formado por servidores,
tercerizados e estagiários do
TRF5, anima as ruas de Olinda,
na noite desta quinta-feira. A
troça sai do Mercado Eufrásio
Barbosa, às 22h.


