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TRF5 abraça a campanha do CNJ em apoio à adoção

RPVs

de Maio
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epois do lançamento 
da Campanha “Adote 

um Coração”, o TRF5 pro-
move mais uma ação em 
homenagem ao Dia das 
Mães. Amanhã (7), a partir 
das 16h, na Sala Capibaribe, 
será realizada uma palestra 
especial destinada às mães 
do Tribunal. Considerando 
o aumento dos relatos de 
casos de insucesso na área 
de cirurgia plástica e que a 
recuperação pós-cirúrgica 
tem se configurado como um 
dos maiores motivos de licenças-
-médicas, o TRF5 convidou o mé-
dico Stenio de Godoy Mendonça 
para proferir palestra sobre o tema 
“Cirurgia plástica: cuidados com 
a segurança e benefícios para a 



saúde da mulher”. O médico dará 
orientações às servidoras sobre os 
cuidados na indicação de cirurgia 
plástica, adequação das expectati-
vas, critérios na escolha do profis-
sional, impactos dos resultados na 
qualidade de vida etc.

No mês em que se celebra o 
Dia Nacional da Adoção, o TRF5 
abraçou a campanha #AdotarÉA-
mor, promovida pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), e se 
uniu aos demais órgãos do Poder 
Judiciário numa mobilização nas 
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redes sociais para dar visibilidade 
à adoção de crianças e adoles-
centes. A campanha busca, entre 
outras ações,  divulgar o site do 
Cadastro Nacional de Adoção 
(CNA). Criado em 2008 pela Re-
solução CNJ nº 54, o CNA tem o 

Adote um coração – A 
campanha “Adote um 
Coração” foi lançada no 
TRF5 com o objetivo de 
homenagear as mães 
moradoras da Comuni-
dade do Pilar, vizinha do 
Tribunal. Quem quiser 
contribuir, basta esco-
lher um dos corações de 
papel que estão expos-
tos no hall de entrada 
do edifício-sede e doar 
a quantia de R$ 30 até 

amanhã (7). O valor será utilizado 
para a montagem de kits de hi-
giene e beleza, destinados a mu-
lheres daquela comunidade. Mais 
informações com Lúcia (ramal 
9181), Laís (ramal 9284) ou Carol 
(ramal 9048). 

objetivo de facilitar os processos de 
adoção e ampliar as possibilidades de 
correspondência mais afinadas entre 
as crianças e as futuras famílias. A se-
gunda ação está programada para o 
próximo dia 25, data em que é come-
morado o Dia Nacional da Adoção.

Mande sua foto! – Com o objetivo 
de incentivar a campanha #AdotarÉA-
mor nas redes sociais, a Divisão de 
Comunicação Social está recebendo 
fotos de servidores e servidoras com 
seus filhos adotivos, para serem uti-
lizadas, durante o mês de maio, nas 
postagens oficiais do Tribunal. Quem 
quiser participar também terá a ima-
gem divulgada no Dia das Mães. As 
fotos devem ser enviadas para o e-
-mail comunicacaosocialtrf5@gmail.
com. Participe! 

Estão abertas, até a quarta-feira 
(8), as inscrições para o II Seminá-
rio de Direito Previdenciário: diá-
logo e reflexões entre a doutrina e 
a jurisprudência das Cortes Supe-
riores, organizado pelo Instituto 
Brasileiro de Direito Previdenciário 
(IBDP). Interessados devem acessar 
o site www.ibdp.org.br para fazer a 
inscrição, que é gratuita. O evento 
será realizado na quinta-feira (9), 
no Superior Tribunal de Justiça, em 
Brasília.

O TRF5 libera, a 
partir da pró-
xima quinta-
-feira (9), o 
pagamento das 
Requisições de 
Pequeno Valor 
(RPVs) autuadas no mês de março. 
Serão pagos R$ 157.649.864,67, 
para 27.728 beneficiários dos seis 
estados que compõem a 5ª Re-
gião. O estado com o maior valor 
depositado foi o Ceará: são R$ 
38.960.809,54, a serem entregues 
a 6.771 jurisdicionados.

Seminário


