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Confraternização do TRF5 será no dia 17/12

Joana Carolina recebe Medalha do 
Mérito Heroínas de Tejucupapo

desembargadora federal con-
vocada Joana Carolina Lins 

Pereira será uma das agraciadas 
com a Medalha do Mérito Heroí-
nas de Tejucupapo, concedida pela 
OAB-PE, por meio de sua Comis-
são em Defesa da Mulher Advoga-
da, em homenagem às mulheres 
que se destacaram, em 2013, nas 
áreas de ciências jurídicas, medi-
cina, ensino, dentre outras profis-
sões. A comenda será entregue 
pelo presidente da OAB-PE, Pedro 
Henrique Reynaldo Alves, nesta 
quinta-feira (27), às 16h, no audi-
tório do Edifício do Banco Central 
do Brasil (Rua da Aurora, 1259, 
Santo Amaro). A programação 

conta, ainda, com uma palestra 
da ex vice-presidente da OAB-PE, 
Catarina Almeida de Oliveira, que 
irá falar sobre o tema “Liderança 

Feminina”. 
Heroínas de Tejucupapo - Em 
1646, sem estrutura militar e com 
poucos homens, a população de 
Tejucupapo (município a 60 km de 
distância do Recife), liderada por 
quatro mulheres  - Maria Camarão, 
Maria Quitéria, Maria Clara e Joa-
quina –, expulsou 600 holandeses 
do vilarejo. Elas lutaram com bravu-
ra, usando todo tipo de armamento 
disponível: chuços, pedaços de pau 
e até água fervente, além de pou-
cas armas de fogo. As mulheres de 
Tejucupapo conquistaram o tra-
tamento de heroínas e o episódio 
ficou conhecido como a ‘Epopeia 
das Heroínas de Tejucupapo’.

A Justiça Federal no Ceará está 
participando da Semana Nacio-
nal de Conciliação, coordenada 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) em todo país. De segunda 
(24) até sexta-feira (28/11), serão 
realizadas audiências simultâneas, 
para solucionar 292 processos em 
matérias habitacionais e comer-
ciais. Somente em 2014, a JFCE 
realizou cinco mutirões de con-

O Via Legal desta quarta-feira 
vai abordar um assunto que 
interessa aos concurseiros de 
plantão, principalmente aos que 
almejam cargos militares: a re-
sistência das Forças Armadas em 
aceitar candidatos que têm ta-
tuagem. A medida é ilegal, mas 
ainda se repete em alguns certa-
mes. Nesta edição vamos mos-
trar o desfecho do caso de uma 
enfermeira que quase perdeu 

a vaga na Aeronáutica por ter 
um beija-flor tatuado no ombro. 
O programa de hoje ainda tra-
ta dos perigos que envolvem a 
rotina de juízes responsáveis por 
decidir o futuro de integrantes 
do crime organizado. O Via Legal 
começa às 22h (horário de Bra-
sília), na TV Justiça. Quem não 
puder assistir pode acompanhar 
as reportagens no link: www.
youtube.com/programaViaLegal.

ciliação, na capital e no interior. 
A maioria dos mutirões alcançou 
altos índices de acordos. Em maio 
deste ano, o mutirão de concilia-
ção em Iguatu atingiu o índice de 
75%. Em agosto, durante o mu-
tirão realizado em Crateús, com 
processos envolvendo a Caixa 
Econômica Federal, foi alçado o 
índice de 68,5%. Ao todo, o retor-
no foi de mais de R$ 10 milhões.

A tradicional festa de confrater-
nização de fim de ano do TRF5 
será realizada no dia 17/12, a 
partir das 19h30, no Restaurante 
Spettus – Boa Viagem. De acordo 
com o Núcleo de Cerimonial e 
Relações Públicas, a taxa de ade-
são será R$ 80 para magistrados, 
servidores e estagiários e R$ 90, 

para acompanhantes. No valor, 
estão inclusos serviço de buffet, 
sucos, refrigerantes, chopp e so-
bremesas. Para o presidente des-
ta Corte, desembargador federal 
Francisco Wildo, essa é uma opor-
tunidade para o congraçamento 
dos funcionários, com o propósito 
de celebrar as conquistas de 2014 

e renovar as esperanças 
para 2015. As senhas po-
derão ser adquiridas no 
Núcleo de Cerimonial (15º 
andar), no período de 1º a 
15/12. O evento conta com 
o patrocínio da Cooperativa 
de Economia e Crédito Mútuo dos 
Servidores do Judiciário, Ministé-

rio Público e Ensino Superior - SI-
COOB Judiciário.


