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O

Aniversariantes

TRF5 comemora 25 anos com 
programação especial

Juiz Federal Felipe Mota 
Pimentel de Oliveira

SJPE

Juliana Sabrina Cabral Rodrigues
Divisão da 1ª Turma
Mayanna Barros Ferreira de Moura
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt
Ednaldo Vieira de Oliveira
Gab. Des. Federal Rogério Fialho Moreira
Gabriela Gonçalves Bueno
Gab. Des. Federal Francisco Cavalcanti
Marilene Vicente dos Santos
SOSERVI

Sábado, dia 22 de março
Teila Giovanetti Tenório
Divisão da 1ª Turma
Francisco José da Silva
Seção de Áudio e Vídeo
Rodrigo de Souza Alves
Gab. Des. Federal Rogério Fialho Moreira

Domingo, 23 de março

Juiz Federal José Helvesley 
Alves
SJCE

Marco Antônio de Souza Barbosa
Gab. Des. Federal Geraldo Apoliano Dias
Monike Adrielly Oliveira da Silva
Gab. Des. Federal Francisco Wildo L.
Dantas Rodrigues Ferreira de Inojosa
SOSERVI

de Março21
SEXTA

Pleno do TRF5 promove remoções de juízes federais 

Solicitações de 
materiais

Exposição na 
Biblioteca

s 25 anos de instalação 
do TRF5 serão lembra-
dos, a partir da próxima 

terça-feira (25), com uma 
vasta programação. De acordo 
com a Comissão dos 25 anos 
do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região- TRF5, da terça a 
quinta-feira, serão realizados 
uma série de eventos: expo-
sição histórica; lançamento 
da edição nº 6 da revista Ar-
gumento, que, excepcionalmen-
te, será temática; lançamento de 
selo e carimbo comemorativos; 
homenagens aos primeiros servi-
dores do Tribunal; lançamento de 
vídeo institucional; entre outros. 
As comemorações têm início na 
terça-feira, às 16h, com a exposi-
ção “TRF da 5ª Região – 25 anos 

de Instalação” e o lançamento da 
revista Argumento.
Homenagens- Na quarta, às 
16h30, as atividades prosseguem 
com o lançamento do selo e do 
carimbo comemorativos, expedi-
dos pelos Correios e Telégrafos. 
Em seguida, o presidente do TRF5, 
desembargador federal Francisco 

Wildo, conduzirá a cerimô-
nia de entrega de troféus 
ao primeiro presidente da 
Corte, ao primeiro diretor-
-geral, ao primeiro servi-
dor concursado nomeado 
para o TRF5 e à primeira 
desembargadora mulher. 
A solenidade de homena-
gens será encerrada com a 
apresentação a Orquestra 
Criança Cidadã. Para encer-

rar a programação comemorativa, 
no dia 27/03, às 16h30, será lan-
çado o Vídeo Institucional “A Casa 
do Direito”, além da apresentação 
da servidora Lisiane Ramalho, que 
fará uma retrospectiva, contada 
e cantada, da história da Justiça 
Federal. Ao final, magistrados e 
servidores receberão um brinde.

O Pleno do TRF5 apro-
vou, na sessão da última 
quarta-feira, a remoção, 
a pedido, de 37 juízes 
federais das seis seções 
judiciárias da 5ª Região. 
Os magistrados foram 

removidos pelo 
critério de anti-
guidade. O Ato 
nº 154/2014, 
assinado pelo 
presidente do 
TRF5, desem-

bargador Francisco Wildo, deter-
mina que os magistrados devam 
permanecer nas respectivas ju-
risdições anteriores, no exercício 
de funções de auxílio, a partir da 
próxima segunda-feira, até ulte-
rior deliberação desta Corte.

A Bibliote-
ca do TRF5 
encerra, 
hoje, a 
exposição 
de títulos 
produzi-
dos pela 
desem-
bargadora 
federal 
Margarida 
Cantarelli. 
Desde a última terça-feira, estão 
expostos alguns livros e revistas 
com textos de autoria ou colabo-
ração da magistrada. O material 
faz parte do acervo da Biblioteca 
e está disponível para consulta ou 
empréstimos para os servidores 
do Tribunal, no horário das 9h às 
18h.

A Subsecretaria de Material e 
Patrimônio (SMP) informa que, 
a partir da próxima segunda-
-feira (24), as solicitações de 
cartuchos de toner, materiais 
elétricos e de telefonia serão 
atendidas no Anexo III. De 
acordo com a SMP, a alteração 
faz parte da primeira etapa da 
mudança da Seção de Almoxa-
rifado do Anexo II para o III. As 
demais solicitações de materiais 
continuarão a ser atendidas no 
Anexo II. Mais informações pe-
los ramais 9872 e 9891.


