
já vivia lá em casa. Agora, não 
quer mais ir embora!”, contou, 
sorrindo. A venda da rifa foi 
organizada por Marinilza Silva, 
responsável pelos trabalhos dos 
terceirizados da limpeza. Além 
da TV, os recursos arrecadados 
serviram para comprar brindes, 
que serão sorteados durante a 
confraternização do setor.
Cartinhas – A corrente de so-
lidariedade continua no TRF5. 

As famosas cartinhas de Natal dos 
Correios, escritas por crianças de es-
colas públicas, estão disponibiliza-
das no hall de entrada do Tribunal. 
Que tal adotar uma cartinha e fazer 
uma criança feliz? A lembrancinha 
deve ser entregue até o dia 16/12.
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Redistribuição

Inscrições abertas para seminário sobre Gestão de Precedentes

Leilão JFRN

TRE-PE tem nova Mesa Diretora
de Dezembro

TERÇA

Solidariedade

Aniversariantes

Terceirizada doa prêmio a colega de 
trabalho

sensibilidade da 
terceirizada Elisete 

Maria do Nascimento, 
que trabalha como au-
xiliar de serviços gerais 
no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - 
TRF5, emocionou muita 
gente na Corte. Após 
ganhar uma smart TV 
4K de 32 polegadas, 
sorteada após uma rifa, 
ela doou o equipamento para a 
colega de trabalho Marilene Vi-
cente dos Santos, mais conhecida 
como “Fofa”. Fofa não possuía TV 
em casa e, por isso, Elisete resolveu 
fazer a boa ação em prol da amiga, 
que conheceu há uma década, no 
próprio Tribunal. “Não acho que 
tenho sorte. Nunca fui sorteada em 
nada; a primeira vez que ganhei 
algo foi agora. Como comprei a rifa 
de Fofa, disse a ela que, se ga-
nhasse, o prêmio era dela”, contou 
Elisete, que prefere ouvir música a 
ver programas televisivos. Já Fofa, 
emocionada, disse que não tinha 
palavras para agradecer à amiga. 

A

Estão abertas as inscrições ante-
cipadas para o seminário “Gestão 
de Precedentes com a Integração 
do STJ e dos Tribunais de Segunda 
Instância”, realizado pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) no TRF5. 

Foto: Roberta Mariz/TRT6

Leônidas Mariano de Abreu
SERVIS

A servidora Tatiana Correa de Araú-
jo, do Tribunal Superior do Traba-

lho, atualmente lotada no Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios (Brasília), está  interessada 
em realizar redistribuição de cargo 
efetivo – Segurança Judiciária, para 

Recife/PE, Natal/RN ou João Pessoa/
PB. Os interessados podem entrar 
em contato com a servidora, por 

meio do telefone (81) 98894.1465 ou 
do e-mail tatiana.correa@tjdft.jus.br. 

Interessados podem se inscrever 
através do e-mail: cursos@trf5.jus.
br ou ndrh-treinamento@trf5.jus.br, 
enviando informações como nome 
completo, matrícula e lotação. O 
evento ocorrerá no dia 6/12, no 1º 

andar, das 8h30 às 13h, quando as 
inscrições também poderão ser efe-
tuadas. O Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos informa que 
o seminário será aceito para Adicio-
nal de Qualificação de Treinamento.

“Ela sempre teve um coração bom. 
A atitude que teve comigo, o cari-
nho, é difícil descrever”, confessou. 
Apesar de morar sozinha, Fofa disse 
que a TV doada, além de lhe fazer 
companhia, trouxe alegria para 
outra pessoa. “Tenho um neto que 

Foi empossada, 
ontem, a nova 
Mesa Diretora 
do Tribunal Re-
gional Eleitoral 
de Pernambu-
co (TRE-PE). O 
desembarga-
dor Frederico 
Neves assumiu a Presidência 
do órgão. Já o desembargador 
Gonçalves de Moraes é o novo 
vice-presidente e corregedor-re-
gional. A solenidade aconteceu 
na Sala de Sessões do TRE-PE. 

Participaram do evento o vice-
-presidente do TRF5, desembar-
gador federal Lázaro Guimarães, 
e o desembargador federal Edil-
son Nobre, membro efetivo do 
TRE-PE.

A 10ª Vara Federal do Rio Grande 
do Norte, em Mossoró, realiza, 
amanhã (4), um grande leilão, en-
volvendo 53 lotes, cujos lances po-
derão ser dados na forma presen-
cial ou por meio eletrônico. Serão 
duas praças do leilão realizadas no 
mesmo dia, sendo a primeira pra-
ça às 9 horas e a segunda a partir 
das 11 horas. O evento acontecerá 
na própria sede da JFRN, na cida-
de, no bairro Presidente Costa e 
Silva.  Os lotes, que contemplam 
terrenos, imóveis residenciais e 
comerciais, motos e veículos, estão 
disponíveis no site www.lancecer-
toleiloes.com.br.

Elisete Maria (esq.) doou o 
prêmio a Marilene


