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AniversariantesQUARTA

ERRATA

N

No mural da segunda-feira,  
12/11, a data do falecimen-

to do servidor Guilherme 
Mendes, da SJRN, saiu in-

correta. Ao invés de no ano 
passado, leia-se em julho 

passado. A Divisão de Co-
municação Social pede des-

culpas pelo erro.

Joaquim Alberto da Conceição Coelho
Divisão da 2ª Turma

Dalma Camila Damasceno Silva
Gabinete Des. Fed. Barros Dias

Sebastião Buarque 
Soservi

Quinta-feira, dia 15 de novembro

Ministro  
José Antônio Dias Toffoli

STF

Luís Roberto de Arruda Burégio
Subsecretaria de Recursos

Antônio Gustavo Pereira Mourato
Gab. Des. Federal José Maria Lucena

Antônio César Lima Leitão
Seção de Áudio e Vídeo

Simone Pontes Chateaubriand
Gabinete Des. Fed. Barros Dias

Rubens Góes Tavares
Subsec. de Orçamento e Finanças

Patrícia Lima Verde Valença
Gabinete do Des. Fed. Manoel Erhardt

Ronaldo da Silva Pereira
Divisão de Precatórios

Governo de Alagoas homenageia 
presidente do TRF5 

Auxílio-saúde

Delegação campeã

Termina hoje o Colóquio Internacional Segurança da Informação na Sala 
das Turmas

Dia Nacional da Alfabetização

a próxima segunda-feira 
(19/11), o presidente do 
TRF5, desembargador fede-

ral Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
será agraciado com a Comenda 
Marechal Deodoro da Fonseca, 
concedida pelo Governo de Ala-
goas.  A cerimônia acontecerá no 
Memorial à República, em Maceió, 
às 20h. Anualmente, a comenda é 
outorgada a personalidades que 
tenham se destacado na defesa da 
sociedade e da democracia. Justi-
ficando a homenagem, o governa-

dor de Alagoas, Te-
otonio Vilela Filho, 
ressaltou o reco-
nhecimento do Es-
tado pelo trabalho 
jurídico do desem-
bargador. “A mera 
referência ao nome 
de Vossa Excelência 
gera reconhecimen-
to imediato de uma 
trajetória marcada 
pela simplicidade, 
serenidade e inte-

ligência privile-
giada, havendo 
de se reconhecer 
suas decisões 
como magistrado 
distinguidas pela 
legalidade, sem 
olvidar da huma-
nidade e sensibi-
lidade necessá-
rias ao julgador”, 
escreveu o go-
vernador daquele 
Estado.

O desembargador federal 
Francisco Cavalcanti presi-
de, hoje, às 16h, no audi-
tório da Esmafe5, a mesa 
da conferência de encerra-
mento do I Colóquio In-
ternacional – Teoria Geral 
do Direito e Pragmatismo 
Jurídico. A conferência 
será proferida pela profes-
sora, filósofa e doutora em Histó-
ria pela Universidad de la Sorbona, 
Carmen Bohórquez, que abordará 

o tema “A História da 
Filosofia na Venezuela 
– uma Análise Críti-
ca do Pragmatismo: 
Implicações Sociais, 
Políticas e Jurídicas”.  
Pela manhã, a partir 
das 9h, o filósofo Ro-
berto Frega (PhD pela 
Université Paris 8) 

fala sobre “As Razões Públicas do 
Pragmatismo para a Teoria Política 
Contemporânea”.

Hoje, entre as 14h e 16h, os ser-
vidores ocupantes do cargo de 
agentes de segurança estarão na 
Sala das Turmas para mais uma 
palestra que compõe o “Seminá-
rio de Atualização em Segurança 
Institucional”.  Com o tema “Segu-
rança da Informação”, a palestra 
será ministrada pelo supervisor 
da Seção de Gestão da Seguran-

Os servidores inscritos no Progra-
ma Auxílio-Saúde do TRF5 de-
vem entregar o comprovante de 
pagamento da mensalidade do 
plano de saúde até o dia 1º/12. A 
Divisão de Folha de Pagamento 
avisa que, em dezembro, a fo-
lha de pagamento será fechada 
no dia 6/12 e, se o comprovante 
não for apresentado no prazo 
estipulado, o reembolso será 
efetuado através de solicitação 
de autorização de pagamento de 
exercícios anteriores, via proces-
so administrativo, necessitando 
da autorização do Conselho da 
Justiça Federal. Mais informações 
com Danielle, pelo ramal 9345.

A III edição da Olimpíada da Justiça 
Federal da 5ª Região, encerrada no 
último domingo (11/11), deverá ter 
a delegação campeã anunciada até 
sexta-feira (16/11). Ano passado, a 
primeira colocada foi a SJPE, segui-
da pelo TRF5 e pelas SJPB, SJRN, 
SJAL, SJCE e SJSE, nessa ordem.

ça da Informação/Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação do 
TRF5, Wagner Menezes. A palestra 
de hoje será aberta ao público em 
geral, além de ser transmitida atra-
vés de videoconferência para as 
seções judiciárias. O mesmo tema 
será ministrado para outra turma, 
na próxima quarta-feira (21), no 
mesmo local e horário.


