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TRF5 sedia Ciclo de Debates sobre a 
Reforma Previdenciária e Trabalhista

Spark: comunicador instantâneo facilita troca de mensagens 

Retificação 
da informação

TRF5 garante medicamento 
à criança portadora de
síndrome rara

Tribunal Regional Fede-
ral a 5ª Região – TRF5 

sedia, hoje, a partir das 14h, 
na Sala das Turmas Sul, o 
Ciclo de Debates sobre as 
Reformas Previdenciária e 
Trabalhista, promovido pelo 
Sindicato dos Trabalhadores 
do Poder Judiciário Federal 
em Pernambuco (Sintrajuf/
PE), com apoio de diversas 
entidades, entre as quais, o TRT6, 
OAB, Ajufe, entre outros. Serão 
debatedores o auditor fiscal Regi-
naldo Araújo e o representante do 

Uma ferramenta 
que pode facili-
tar a comunica-
ção diária vem 
sendo bastante 
utilizada pela 
equipe da Subsecretaria de Tec-
nologia da Informação (STI) do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5. É o Spark, um 

Posse no TRT6 
- O diretor da 
Escola de Magis-
tratura Federal 
da 5ª Região 
(Esmafe), desem-
bargador federal 
Manoel Erhardt 
(segundo da esq. 
para dir.), representou o TRF5 na 
solenidade de posse da nova mesa 
diretora do Tribunal Regional do 
Trabalho da 6ª Região (TRT6) para o 
biênio 2017-2019, em cerimônia re-
alizada na última sexta-feira (3/02). 
Os novos dirigentes do TRT6 são 
os desembargadores Ivan de Souza 
Valença Alves (terceiro da dir. para 

mensageiro 
instantâneo, 
a exemplo do  
Messenger 
(MSN).  Entre 
as vantagens 

do seu uso, a troca rápida de 
mensagens e envio de arquivos.  
O Spark permite aos  usuários 
adicionar contatos de diversos 

outros mensageiros. De acordo 
com a STI, o uso do aplicativo 
será feito exclusivamente nos 
computadores de mesa dos usu-
ários do TRF5. Os interessados 
em utilizar a ferramenta devem 
enviar e-mail para o atendimen-
to (atendimento@trf5.jus.br) da 
STI, solicitando a instalação da 
ferramenta.

Na edição desta semana, o Via 
Legal conta a história de Dayvi-
son, um menino portador de uma 
enfermidade rara: a Síndrome de 
Hunter. O tratamento que man-
tém a vida dele é feito com um 
único remédio, que não é forne-
cido pela rede pública de saúde e 
custa cerca de R$ 7 mil por se-
mana. Sem condições de pagar, 
os pais procuraram a Defensoria 
Pública da União e, por deter-
minação do TRF da 5ª Região, o 
medicamento já está sendo entre-
gue à família. Confira esta e outras 
reportagens no programa desta 
quarta-feira (08), que vai ao ar às 
21h (horário de Brasília), na TV 
Justiça. Assista também pelo www.
youtube.com/programaViaLegal.

Aniversariantes
Airon Cordeiro Galvão 
Seção de Malotes

Renata El Deir Costa Coutinho 
Gab. Des. Fed.  Paulo Roberto O. Lima

Luiz Eduardo Cunha Bandeira de Melo
Subsecretaria de Pessoal

Instituto Latino-americano de Es-
tudos Socioeconômicos (ILAESE), 
Lenilson Santana. Amanhã, o local 
do debate será o TRT6, a partir das 

13h, tendo como debatedo-
res o advogado especialista 
em Direito Previdenciário, 
Rômulo Saraiva, e o desem-
bargador do TRT6, Fábio Fa-
ria. Confira a programação 
completa no site do sindica-
to: www.sintrajufpe.org.br.
Aposentadoria - O Ciclo 
de Debates pretende refletir 
sobre as mudanças propos-

tas para a legislação previdenciária 
e, entre elas, as regras que defi-
nem as condições para aposenta-
doria dos trabalhadores.

esq), Valdir Carvalho (segundo da 
dir. para esq.) e Dione Nunes Fur-
tado, respectivamente, presidente, 
vice-presidente e corregedora. Tam-
bém esteve presente o presidente 
da OAB-PE, Ronnie Preuss Duarte 
(terceiro da esq. para dir.). Na foto, 
também o desembargador do TRT6, 
Eduardo Pugliesi (primeiro à direita).

Na edição de ontem do TRF Hoje 
cometemos um equívoco com 
relação ao valor das camisas do 
Habeas Copos, bloco carnavales-
co da Associação dos Servidores 
da Justiça Federal na 5ª Região 
(Asserjufe/PE). Os dependentes 
pagam o mesmo valor dos sócios: 
R$ 20, e não R$ 30, como havía-
mos informado. Esse último valor 
é para convidados. Pedimos des-
culpas pelo erro. Informações com 
Cristiane (ramal 9581).


