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TRF5 comemora o Dia Internacional 
da Mulher

TRF5 aumenta participação no Plano de Saúde 

Comissão
do Concurso 

ma tarde de bem-estar e 
poesia. Ontem (8/3), as 

mulheres que fazem o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
(TRF5) celebraram o Dia Inter-
nacional da Mulher com duas 
palestras, uma com foco na 
saúde e no corpo e outra, na 
mente e na alma. O educador 
físico Denis Foster apresen-
tou palestra interativa “Como 
tornar-se ativa fisicamente e 
mudar de vida”, dando dicas 
práticas de atividades físicas 
no dia a dia, como, por exemplo, 
levantar-se a cada 30 minutos de 
trabalho, fazendo alguma movi-
mentação corporal de um a três mi-
nutos. Em seguida, a poeta Clarice 
Freire apresentou a palestra “Pó de 
Lua: uma poesia visual com traços 

Aniversariantes
(09/03)
Juiz Federal Arthur Napoleão 

Teixeira Filho
SJPE – Petrolina

Mildete Maria Lopes da Silva 
Divisão da 4ª Turma
Natércia Maria de Oliveira 
SOSERVI

(10/03)
Ministro 

Antônio Carlos Ferreira
STJ

Catherine Marie Louise Tuboly Péricard
Secretaria Judiciária
Marcos Souza e Silva Torres 
Gab. Des. Federal Rogério Fialho Moreira
Glebson Henrique Félix Mendes 
TERCLIMA
Severino Marques da Silva 
SOSERVI
Gerson Rodrigues Gomes Filho 
LANLINK

(11/03)

Ministro 
Luís Roberto Barroso

STF

Fernanda Oliveira de Queiroz Pereira 
Gab. Des. Federal Rogério Fialho Moreira
Francisca Lúcia Pinho Gielow 
Seção de Taquigrafia
Isabela Lúcia da Silva 
SOSERVI

(12/03)
Diego Eduardo Lenhardt 
INFOX

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5 
assinou, ontem (8/03), ato que 
estabelece, a partir do mês de 
abril, o percentual de 40%  de 
participação do Tribunal e das 

Seções Judiciárias vinculadas no 
custeio do Plano Privado de Saúde 
- PPS, sobre o valor da mensalida-
de do plano privado de saúde do 
beneficiário titular e seus depen-
dentes. Os beneficiários do Plano 

O Pleno do TRF5 aprovou, on-
tem (8/03), os membros que 
irão compor a Comissão Exami-
nadora do XIV Concurso Público 
para Provimento de Cargos de 
Juiz Federal Substituto da 5ª 
Região. Serão titulares os de-
sembargadores federais Edilson 
Pereira Nobre Júnior (presidente 
da Comissão) e Fernando Braga 
Damasceno e o juiz federal Ge-
orge Marmelstein Lima. Os de-
sembargadores federais Rubens 
de Mendonça Canuto Neto e 
Élio Wanderley de Siqueira Filho 
e o juiz federal Bruno Teixeira de 
Paiva serão os suplentes. Ainda 
serão definidos os representan-
tes indicados pela Faculdade de 
Direito da Universidade Federal 
da Paraíba e do Conselho Fede-
ral da Ordem dos Advogados 
do Brasil. Atualmente, a Justiça 
Federal na 5ª Região tem 81 
cargos vagos de juiz federal 
substituto.

Privado de Saúde estão relaciona-
dos na Resolução nº 18 desta Cor-
te, de 1º/07/2009. De acordo com 
o Ato Nº 140/2017, a informação 
da Subsecretaria de Orçamento e 
Finanças deste Tribunal atesta que 

femininos”, provocando a plateia a 
olhar mais atentamente, com “ócu-
los mágicos”, para a poesia presente 
no cotidiano, em todos os lugares. 
A tarde ainda contou com exposi-
ção de orquídeas e vasos artesanais, 
dicas de maquiagem e sessões de 

shiatsu, degustação de cafés e 
coffee break.
Reflexão – O presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogé-
rio Fialho Moreira, aproveitou a 
oportunidade para chamar aten-
ção para as estatísticas da violên-
cia contra a mulher no Brasil. “O 
Dia da Mulher é uma data sim-
bólica, porque, na verdade, todos 
os dias são das mulheres. Mas, o 
mais importante, principalmente 
em nosso País, no qual os índi-
ces de violência contra a mulher 
são alarmantes, onde as opor-
tunidades de emprego e acesso 
aos cargos públicos ainda não 

são igualitárias, e também os níveis 
de remuneração são diferentes, é 
necessário que a comemoração 
se torne um momento de reflexão 
para analisarmos o que podemos 
fazer para minorar essas diferenças 
de gênero ainda existentes”.

é possível aumentar a participa-
ção do erário aplicável ao custeio 
dos Planos e Seguros de Saúde, 
deste Tribunal e suas Seções 
Jurisdicionadas, dos atuais 30% 
para 40%. 


