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no NASde Agosto
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Juiz Federal
Ubiratan de Couto Maurício
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Adriano Severiano de Albuquerque 
LANLINK
Fernando dos Santos Pereira
SERVIS

Aniversariantes

TRF5 comemora hoje o Dia dos Pais

Desembargadores 
recebem medalha
do TJPE

Encontro no TRF5 debate limites 
orçamentários e perspectiva para 2019

Inspeção

Acontece hoje (13), a partir das 14h30, na 
Sala das Turmas Sul, a palestra “Envelhe-
cimento Saudável”, em comemoração ao 
Dia dos Pais. Para debater sobre o assunto, 
o TRF5 recebe o médico Daniel Gomes, 
professor da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), pós-graduado em 
Geriatria pela Pontifícia Universidade Ca-

tólica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e 
autor do livro “Medicina Interna de Am-
bulatório”. O evento contará com sorteio 
de brindes da GG Ótica, da Cacau Show 
e lanche especial. O evento é promovido 
pelo Núcleo de Assistência à Saúde, em 
parceria com o Núcleo de Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos.

estores das 
áreas adminis-

trativa, orçamentária 
e de Tecnologia da 
Informação do TRF5 
e das seis seções 
judiciárias vincu-
ladas estiveram 
reunidos, na última 
quinta-feira (9/08), 
para discutir, den-
tre outros temas, 
sobre orçamento, administração 
de pessoal e metas do Conselho 
da Justiça Federal. O encontro foi 
conduzido pelo diretor-geral do 
TRF5, Fábio Paiva, que falou, ini-
cialmente, sobre a importância de 
conscientizar os gestores para o 
desafio de propor soluções neces-
sárias e criativas para lidar com os 
relevantes cortes  no orçamento 
2019. Além disso, Paiva incentivou 
a adoção de boas práticas que 
reduzam os gastos com custeio. O 
diretor da Subsecretaria de Orça-
mento e Finanças (SOF) do Tribu-
nal, Sebastião Campelo, apresen-
tou os limites orçamentários e a 
perspectiva para 2019. Já a direto-

ra da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação do TRF5, Fernanda 
Montenegro, apresentou os 20 
projetos em andamento, como o 
Portal da Transparência. 
Pessoal - Entre os pontos apre-
sentados pelo diretor de Pessoal 

do Tribunal, Onaldo 
Mangueira, está o pro-
cesso de nomeação 
de novos servidores 
em 2018 e 2019. De 
acordo com o gestor, 
o início das nomea-
ções dos aprovados no 
último concurso, para 
as vagas que não têm 
restrição orçamentária, 
se dará após o resul-

tado da análise, por parte da Fun-
dação Carlos Chagas, dos recursos 
interpostos por candidatos inscri-
tos que se autodeclararam negros 
e pardos. O prazo para tais recur-
sos foi reaberto por decisão do 
Conselho Nacional de Justiça.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, e 
o desembargador federal Rogério 
Fialho, serão homenageados pelo 
Tribunal de Justiça de Pernam-
buco (TJPE), hoje (13) às 17h, no 
Teatro Santa Isabel. Ambos serão 
agraciados com a Medalha do 
Mérito Judiciário Desembargador 
Joaquim Nunes Machado. Erhardt 
recebe a honraria no grau Grão 
Colar de Alta Distinção. Já Fialho, 
no grau Grande Oficial. A soleni-
dade marca as comemorações dos 
196 anos do TJPE. 

Os desembargadores federais Cid 
Marconi, Paulo Cordeiro, Edilson 
Nobre e Leonardo Carvalho par-
ticipam, a partir de hoje (13), dos 
trabalhos de inspeção ordinária 
no Tribunal Regional Federal da 
3ª Região, com jurisdição sobre 
os estados de São Paulo e Mato 
Grosso do Sul. As atividades se-
rão coordenadas pelo correge-
dor-geral da Justiça Federal, mi-
nistro Raul Araújo, e seguem até 
o dia 24/08.

A equipe do Núcleo 
de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5 prestou, 
sexta (10),  uma home-
nagem a Maria Auxilia-
dora Soares de Moraes, técnica 
de enfermagem, que está se des-
pedindo do Tribunal. Dôra, como 
é conhecida, trabalhou por 20 
anos no NAS, exercendo a fun-
ção de auxiliar de saúde bucal. 
A funcionária terceirizada está 

se aposentando e fez questão de 
agradecer: “aqui no Tribunal tive a 
oportunidade de aprender e cres-
cer profissionalmente. Saio com 
o sentimento de dever cumprido. 
Só tenho a agradecer a essa se-
gunda família que ganhei”.


