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Dica de segurança

Wanessa Kiev Albuquerque, Oficia-
la de Justiça do TRT, Campinas/SP, 
deseja permutar com servidores do 
Recife, Aracaju ou Maceió. Telefone 

para contato (19) 98343-6163.

Durante o banho do bebê: coloque 
primeiro a água fria e verifique a 
temperatura da banheira com o 

cotovelo ou dorso da mão; 
Fonte: www.criançasegura.org.br

Despedida 

Inscrições para curso sobre O Novo Código de Processo Civil para 
servidores terminam dia 31

NAS recebe 
nova médica 

TRF5 participa do encontro da Justiça 
Federal que avaliará a estratégia até 2020

de Agosto27
QUINTA

H

Luiz Carlos de Siqueira Bezerra
Divisão da 2ª Turma
Márcia Maria Gióia de Queiroz
Diretoria Geral
Luciana Maria Carvalho de Morais
Gab. Des. Fed. Conv. Carlos Rebelo Jr
Alex Bento Teixeira da Cunha
SERVIS SEGURANÇA

Aniversariantes

Permuta

oje (27), o Tribunal Re-
gional Federal da 

5ª Região – TRF5 marca 
presença no I Encontro 
Executando a Estratégia 
da Justiça Federal (JF), no 
auditório do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em 
Brasília. Dentre os obje-
tivos, estão a apre-
sentação dos 
projetos estra-
tégicos, a avalia-
ção dos sistemas de 
informação na atividade dos 
juízes e na gestão orçamentária e 
ainda a discussão em torno dos 

resultados alcançados em rela-
ção às metas da Justiça Federal. 

Participam 
o diretor da 
Escola de 

Magistratura 
Federal da 5ª Re-

gião, desembargador 
federal Rogério Fialho, 
a diretora-geral do 
TRF5, Margarida Can-
tarelli; o juiz federal 

auxiliar da Presidên-
cia, Leonardo Resende; 
além de gestores da 

Secretaria Judiciária e da 
Subsecretaria de Tecnolo-

Estão abertas, até o dia 31 de 
agosto, as inscrições para servi-
dores da Seção Judiciária de Per-
nambuco e do TRF5 interessados 
em participar do curso sobre O 
Novo Código de Processo Civil 
(CPC). As aulas acontecerão nos 
dias 1, 2, 10 e 14/09, no auditó-

tidas por videoconferência para as 
subseções. Servidores da SJPE de-
verão fazer a inscrição pela intranet 
daquela seção judiciária, e os do 
TRF5 deverão enviar e-mail com 
nome, CPF e telefone para o ende-
reço eletrônico: treinamento@jfpe.
jus.br. Informações: (81) 3213-6135.

A médica Maria Catarina de Melo 
Dias Guerra passou a integrar a 
equipe do Núcleo de Assistência à 
Saúde (NAS) desde a última segun-
da-feira (24). Aprovada em segunda 
colocação no concurso público re-
alizado em 2008 pelo TRF5, para o 
cargo de Analista Judiciário – apoio 
especializado Medicina, Catarina 
Guerra foi aproveitada pelo TRT da 
13ª Região (PB), tomando posse 
em 2012. Após a aposentadoria do 
médico Cláudio de Sá Pereira, foi 
redistribuída para o TRF5. Graduada 
em medicina pela UFPE, a médica 
tem residência em Clínica Médica e 
Cardiologia, além de título de espe-
cialista em Medicina Intensiva. No 
NAS, em conjunto com os demais 
profissionais médicos, atuará nas 
perícias médicas, no Programa de 
Exames Periódicos, além das de-
mais atividades inerentes ao cargo.

A servidora da Seção de Cadas-
tro e Registro Funcional da Sub-
secretaria de Pessoal do TRF5, 
Maria Bernadete dos Santos 
Campelo, foi surpreendida com 
uma festinha de despedida na 
última segunda-feira. Bernadete 
está se aposentando, após 22 
anos de dedicação ao Tribunal.

gia da Informação e da Diretoria 
Geral do TRF5.
Metas para 2015 - As cinco re-
giões da JF foram incumbidas de 
realizar 13 metas, entre as quais: 
julgar ações coletivas em até três 
anos; solucionar, em até dois anos, 
ações de improbidade, crimes 
contra a Administração Pública, 
bem como os relacionados ao 
tráfico de pessoas e à exploração 
sexual; aumentar o número de 
conciliações em relação a 2014. 
O evento será transmitido ao vivo 
pelo canal do Conselho da Justiça 
Federal no You Tube (www.youtu-
be.com/CJF).

rio da sede da Justiça Federal em 
Pernambuco, no bairro de Jiquiá. A 
capacitação será ministrada pelos 
juízes federais Francisco Barros 
e Silva Neto, Frederico Koehler e 
Nilcéa Maggi, e pelos assessores 
do TRF5, Expedito Braga e Marcos 
Netto. As palestras serão transmi-


