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O

TRF5 e Prefeitura do Recife realizam mamografias gratuitas

Formação de instrutor de conciliação
de Novembro

QUINTA

JEFs da SJAL recebem prêmio de melhor 
desempenho em 2017

presidente e 
vice-presidente 

do TRF5, respecti-
vamente, desem-
bargadores federais 
Manoel Erhardt e 
Cid Marconi, parti-
ciparam, na última 
terça-feira (14), do 
II Encontro Executando a Estraté-
gia da Justiça Federal, na sede do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
em Brasília. O evento teve início 
segunda, mas a abertura oficial e 
a apresentação dos resultados da 
Justiça Federal de 2017, entrega 
de prêmio Destaques 2017 e apre-
sentação dos resultados das ofici-
nas aconteceram no segundo dia 

Um exame que dura poucos 
minutos, mas é capaz de reali-
zar um diagnóstico precoce do 
câncer ou de outras alterações 
nas mamas. Quanto mais cedo 
for identificado o problema, mais 
chances de sucesso na recupe-
ração. Por isso, várias mulheres 

do Encontro. Os Juizados Especiais 
Federais da Seção Judiciária de 
Alagoas (SJAL) receberam o prê-
mio de melhor desempenho em 
2017, na categoria Produtividade. 
Participação - O evento reuniu 
presidentes e corregedores dos 
TRFs; coordenadores dos JEFs; 
diretores de Foro; diretores-gerais; 
assessores de Planejamento Estra-

que o mamógrafo está aqui 
no meu local de trabalho para 
fazer”, explicou a encarregada 
dos funcionários terceirizados 
do contrato de limpeza e con-
servação do TRF5, Marinilza 
da Silva Bezerra, de 58 anos.

compareceram ao TRF5, na terça-
-feira (14), para realizar, gratuita-
mente, o exame na Unidade Móvel 
de Mamografia, disponibilizada 
pela Prefeitura do Recife. “Faço 
mamografia há mais de 10 anos. 
No ano passado não consegui, 
mas este ano estou aproveitando 

Confraternização
Aniversariantes

16/11 (Quinta)
Iran Lira da Silva 
Gabinete do Des. Fed. Edilson Nobre Júnior
Rodrigo Farias de Moura Rezende 
Gabinete do Des. Fed. Alexandre Luna
Maria Gabriela M. Ribeiro Reynaldo Alves
Assessoria Especial da Presidência
José Carlos Lopes da Silva
VIRTUS

17/11 (Sexta)
Maria Teresa de Figuerôa Valença 
Secretaria Administrativa
Ana Carla Vila Nova de Oliveira 
Divisão da 3ª Turma
Edilene Barros da Silva 
Gabinete do Des. Fed. Élio de Siqueira Filho
Adriano Cunha de Santana 
MPS

18/11 (Sábado)
Maria Paula Médicis M. de Queiroz Campos
Assessoria Especial da Presidência

19/11 (Domingo)
Juiz Federal 

Kepler Gomes Ribeiro
SJRN

Alessandro de Sá Concerva 
Divisão da 1ª Turma
Rafael dos Santos Shimitt  
LANLINK

tégico; representantes 
das áreas de Orçamento 
e Estatística; gestores de 
projetos estratégicos; en-
tre outros. Do TRF5, par-
ticiparam a juíza federal 
auxiliar da Presidência 
do TRF5, Joana Carolina 
Lins Pereira; o diretor-

-geral Fábio Paiva; os diretores das 
Subsecretarias de Pessoal, Tecno-
logia da Informação, Orçamento e 
Finanças, respectivamente, Onaldo 
Mangueira, Fernanda Montene-
gro e Sebastião Campelo, além do 
diretor da Divisão de Gestão Estra-
tégica e Estatística/DG, Luiz Targi-
no, e os servidores Luiz Eduardo 
Cunha e Bruno Soares. 

Estão abertas, até o próximo dia 
25, as inscrições para o curso de 
formação de instrutor de conci-
liação, promovido pelo Conselho 
da Justiça Federal (CJF), através do 
Centro de Estudos Judiciários (CEJ), 

que acontece em Brasília, entre 
os dias 11 e 15 de dezembro. Os 
requisitos e os critérios para parti-
cipar estão disponíveis no site do 
CJF (www.cjf.jus.br). Informações: 
capacitacao@cjf.jus.br. 

As senhas para adesão à festa de 
confraternização do TRF5, que será 
realizada no dia 13 de dezembro, 
serão vendidas a partir da próxima 
segunda-feira (20/11), no Cerimo-
nial. O valor custa R$ 100, com Bu-
ffet da Arcádia, incluindo refrige-
rantes, sucos, água e gelo. Para ter 
direito a chopp, o valor passa para 
R$ 120. Para acompanhante, as se-
nhas custam R$ 120 e R$140 (com 
chopp). Devido ao sucesso da 
confraternização do ano passado, 
o local será o mesmo, a esplanada, 
localizada na Ampliação do TRF5, 
com visão para o Rio Capibaribe. A 
atração musical ficará por conta do 
DJ Nando e convidados.


