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Manoel Erhardt recebe Medalha de Honra 
ao Mérito Juiz Aluiz Tenório de Brito

Presidente do 
Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembarga-
dor federal Manoel 
Erhardt, foi agracia-
do com a Medalha 
de Honra ao Mérito 
Juiz Aluiz Tenório de 
Brito, concedida pelo 
Tribunal de Justiça de 
Pernambuco (TJPE). A 
solenidade foi reali-
zada na última sexta-
-feira (2), durante a inauguração 
da nova sede da Escola Judicial 
de Pernambuco (Esmape-TJPE). A 
comenda, que representa a mais 

alta condecoração do TJPE, é uma 
homenagem às pessoas com rele-
vantes serviços prestados à Escola 
Judicial. Outras 18 autoridades 

TRF5 instala novas câmeras de segurança

Posse no TSE 

Correção

Aniversariantes

Com o objetivo de melhorar 
o sistema de segurança do 
edifício-sede, o TRF5 iniciou os 
trabalhos de instalação de no-
vas câmeras em todos os pavi-
mentos do Tribunal. Os serviços 
estão sendo coordenados pelas 
subsecretarias de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP), 

de Apoio Especial (SAE) e de 
Tecnologia da Informação (STI) 
e devem ser concluídos em até 
60 dias. Serão instalados aproxi-
madamente 125 equipamentos 
em todos os 18 pavimentos do 
edifício-sede e anexos. As áreas 
que possuíam câmeras obsoletas 
terão o material substituído por 

dispositivos mais modernos. 
Foram adquiridas tanto câmeras 
fixas como também aparelhos 
móveis, que darão uma melhor 
visão do local onde estiverem 
instalados. Todas as câmeras 
terão monitoramento constante, 
por meio de 18 monitores de 22 
polegadas cada.
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também receberam a medalha, 
dentre elas, o desembargador fe-
deral Francisco Roberto Machado 
e o desembargador federal eméri-
to Francisco Cavalcanti. 
Posse TJPE - Ontem (5) pela ma-
nhã, Erhardt participou da Missa 
de Ação de Graças que deu iní-
cio à programação de posse da 
nova mesa diretora do TJPE, para 
o biênio 2018/2020. À tarde, o 
presidente do TRF5 prestigiou a 
cerimônia de posse dos novos di-
rigentes da Corte.  Hoje (6), serão 
apresentados, também, os inte-
grantes da Esmape-TJPE, que con-
duzirão a Escola pelos próximos 
dois anos. 

É ouro! - A 
estagiária de 
Administra-
ção Mayara 
Barbosa da 
Cunha, do 
Núcleo de 
Desenvol-
vimento de 
Recursos 
Humanos, foi 

a grande campeã da Copa Open 
Verão de Jiu-Jitsu, realizado no 
último dia 28. Mayara venceu uma 
alagoana na categoria Pluma, até 
53kg, e levou o ouro. Faixa branca 
de jiu-jitsu, iniciou no mundo das 
lutas praticando muay thai. Depois, 
conheceu o jiu-jitsu e decidiu se-
guir no esporte. Agora, a lutadora 
está em busca de patrocínio para 
disputar, em março, competições 
nas cidades de Caruaru e Maceió.

O vice-presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5, desembargador federal Cid 
Marconi, e o desembargador fede-
ral Leonardo Carvalho participam, 
hoje (6), da cerimônia de posse 
dos ministros Luiz Fux e Rosa We-
ber como presidente e vice, res-
pectivamente, do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). A solenidade acon-
tece às 19h, no plenário do Tribu-
nal, em Brasília.

Na última terça-feira (30), o Jornal 
Mural do TRF5 publicou matéria 
sobre o Recadastramento 2018, 
realizado pela Divisão de Folha de 
Pagamento. O setor retifica que, 
sobre o auxílio-saúde, é necessário 
apresentar os comprovantes de 
pagamento do plano no perío-
do compreendido entre janeiro e 
dezembro de 2017, e não de mar-
ço/2017 a março/2018, como foi 
divulgado.

Quarta-feira (07/02) – O Bloco 
Contestação na Folia desfila a partir 
das 18h, no Sindicato dos Trabalha-
dores do Poder Judiciário Federal 
em Pernambuco (Sintrajuf-PE). A 
folia será regada a chopp gelado, 
comidas e muito frevo, com a Or-
questra Paranampuká. O Sindicato 
fica na Rua do Pombal, 52, Santo 
Amaro. Informações: 3421.2608.


