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Encontro de Saúde

Inventário 2019

Esmafe 20 anos
de Novembro

SEGUNDA

Aniversariantes

TRF5 disponibiliza cartinhas de Natal 
dos Correios

inda falta um mês para a che-
gada do Natal, mas as ações 

de solidariedade que marcam a 
data já estão sendo preparadas 
no Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5. Pelo segundo ano 
consecutivo, uma parceria da Cor-
te com os Correios vai trazer ao 
TRF5 parte das famosas cartinhas 
de Natal, escritas por crianças de 
escolas públicas que anualmente 
ficam expostas nas agências da 
empresa de telégrafos. A partir de 
amanhã (26/11), serão disponibili-
zadas 100 cartas no hall de entra-
da do edifício-sede do TRF5, cada 
uma com um pedido: bonecas, 
pião e quebra-cabeças são alguns 
dos desejos das crianças para o 
Natal. Quem quiser “adotar” uma 

A

A Diretoria Geral solicita que 
as unidades responsáveis pela 
conferência prévia dos bens 
patrimoniais existentes em seus 
respectivos setores lancem as 
informações dos bens no sis-
tema Geafin até o dia 30/11. 

Geraldo Xavier de Azevedo Sobrinho
Divisão da 3ª Turma
Marco Aurélio Coelho Nunes Ferraz
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Maria Beatriz Braga Mota Andrade
Seção de Taquigrafia
José Rodrigo Rodrigues Vieira dos Santos
Gabinete do Des. Fed. Paulo Cordeiro
Magda Figueiredo Thé
Gabinete do Des. Fed. Cid Marconi Gurgel

Rogério Ferreira 

O servidor Luiz Gustavo (ramal 
9601), do Núcleo de Gestão Pa-
trimonial (NGP), também está 
disponível para orientar os inte-
ressados sobre o procedimento 
que deverá ser efetuado no siste-
ma. Em paralelo, o NGP realizará, 

carta, deve escolher um dos pedi-
dos, trazer a lembrancinha até o 
dia 16 de dezembro e deixá-la na 
árvore de Natal montada na entra-
da da Corte. É importante salien-
tar que os presentes precisam ser 
identificados. Para isso, o doador 
deve escrever na embalagem o có-
digo contido na carta ou anexar a 

nos dias 27, 28 e 29/11, das 10h 
às 11h, na Sala do Conselho de 
Administração (15º andar), um 
treinamento sobre o assunto. 
Interessados em participar devem 
entrar em contato com o setor, 
nos ramais 9085 e 9086. A ex-

cartinha no presente. 
O TRF5 ficará respon-
sável por encaminhar 
todo o material arre-
cadado para os Cor-
reios. 
Entrega dos pre-
sentes – Lembre-se: 
se você pegou uma 
cartinha, assumiu 
o compromisso de 

trazer o presente dentro do pra-
zo definido. Caso você não traga 
a lembrancinha, vai tirar de uma 
criança a chance de ter a cartinha 
adotada por outra pessoa, ou seja, 
a possibilidade de realizar um 
sonho. Então, se pegou uma carta, 
não se esqueça de trazer o pre-
sente!

pectativa da Administração do 
TRF5 é de que, com a sistemá-
tica colaborativa de elaboração 
do Inventário 2019, a conclusão 
dos trabalhos ocorra antes do 
prazo legal, 31 de janeiro de 
2020.

A grande área verde na área externa 
do TRF5 rendeu à Corte o título de 
“pulmão do Recife Antigo”. O que 
muita gente ainda não sabe é que 
cada uma das espécies é tratada 
com muito carinho e cuidado por 
uma equipe especial, coordenada 
pelo jardineiro Rogério Ferreira. Há 
mais de dez anos ele é responsável 
por conduzir os serviços de jardi-
nagem do Tribunal, como poda, 
adubação, plantio, compostagem, 
entre outros. A paixão por plantas 
começou cedo, aos 15 anos, por 
influência de um amigo jardineiro 
que sempre o chamava para realizar 
atividades no jardim onde traba-
lhava. Desde então, há mais de 20 
anos, Rogério trabalha com plantas 
e realiza a tarefa com muito cari-
nho. “Dá um orgulho quando ve-
mos uma área sem vida, plantamos 
e deixamos tudo mais bonito”.

Os ministros do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) Luiz Alberto Gur-
gel de Faria e Marcelo Navarro 
Ribeiro Dantas palestram, nesta 
segunda-feira (25), durante semi-
nário comemorativo aos 20 anos 
da Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região – Esmafe, no Recife. 
Na ocasião, também será inaugu-
rada a Galeria de ex-diretores da 
Escola, que hoje é dirigida pelo 
desembargador federal do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 Rogério Fialho Moreira.

Profissionais da área de saúde 
que atuam na Justiça Federal da 
5ª Região estiveram reunidos, nas 
últimas quinta e sexta-feira (22), 
na Esmafe, para atualizar conhe-
cimentos e alinhar procedimentos 
e práticas do TRF5 e das Seções 
Judiciárias vinculadas. Foram rea-
lizados palestras, debates e mini-
curso com temas de interesse dos 
programas de saúde da 5ª Região. 
O presidente do Comitê Local 
de Atenção Integral à Saúde, de-
sembargador federal Lázaro Gui-
marães, a juíza federal auxiliar da 
Presidência, Joana Carolina Lins Pe-
reira, e a juíza federal Polyana Brito 
(SJPE) participaram do evento.

O jardineiro fiel


