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Nova edição da Revista de Jurisprudência é lançada hoje

Projeto Bolsa de Mulher

de Dezembro

SEGUNDA

Aniversariantes

Mobilização dos servidores confere 
clima natalino ao TRF5 

odos os anos, servidores e ter-
ceirizados do TRF5 se mobilizam 

para ornamentar os andares, salas e 
departamentos da Corte. Este ano 
não foi diferente. A ideia é deixar o 
ambiente de trabalho descontraído, 
receptivo e harmonioso a confra-
ternizações. No hall de entrada do 
Tribunal, visitantes não deixam de 
notar a árvore de Natal com en-
feites multicoloridos. Por trás de 
toda a estrutura está a dedicação 
das servidoras Clara Moreira (Ceri-
monial), Regina Célia (Presidência), 
Valdenice Sousa e Tatiana Rabello 
(SIAP), além dos terceirizados José 
Cláudio Santos, José Luiz Gonçal-
ves, Josenilson Oliveira e Melquize-
deque Marques. Ainda na entrada 
do TRF5, os terceirizados Reginaldo 
Barbosa, Gleibison Jairo, Welligton 
da Silva e Melquizedeque Marques 
fizeram uma árvore a partir de um 
poste e canos. Na Biblioteca, a 
ornamentação ficou por conta das 
servidoras Ísis Alvarenga e Adriana 
Cíntia, das estagiárias Érica Simone 
e Daniela Eugênia e da terceirizada 
Edjane do Nascimento. Já o Núcleo 
de Assistência à Saúde (NAS) re-
cebe os servidores com decoração 
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Será lançada, hoje (16), a 142ª 
edição da Revista de Jurisprudên-
cia (versão digital). O periódico, 
publicado bimestralmente pelo 
Gabinete da Revista, conta com 
pouco mais de 400 páginas, que 
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em todas as portas dos con-
sultórios. “O Natal é uma ale-
gria que invade a gente, um 
ciclo de novas oportunidades 
e amor, também no ambiente 
de trabalho”, disse a servidora 
Mônica Novaes. 
Presépios -  Presépios natali-
nos surpreendem quem passa 
pela Subsecretaria do Plená-
rio (4º andar) e na Sala das 
Turmas (5º andar). Uma porta 
verde, guirlandas de Natal e 
decoração especial chamam a 
atenção na Diretoria Geral (8º 
andar). No 10º andar, a equipe 
do Gabinete do desembargador 
federal Alexandre Luna também 
organizou enfeites decorativos 
e uma árvore. Na Presidência, 
uma árvore até o teto celebra a 
chegada do Natal. 

trazem os principais julgados do 
TRF5. O destaque desta edição é 
para mais um julgamento histórico, 
cuja relatoria foi do desembargador 
federal Élio Wanderley de Siqueira 
Filho, que, em 2013, atuando como 

convocado, proferiu decisão que 
reconheceu o direito ao benefício 
previdenciário para o companheiro 
de um sargento do Exército brasi-
leiro. A revista está disponível no 
site do TRF5 (www.trf5.jus.br).

Posse da nova superintendente da PF - O TRF5 sediou, na sexta-feira (13), 
a solenidade de posse da nova superintendente-regional da Polícia Federal 
em Pernambuco, Carla Patrícia Cintra Barros da Cunha. O desembargador 
federal Lázaro Guimarães e o governador do Estado de Pernambuco, Paulo 
Câmara, compuseram a mesa com outras autoridades. Os desembargado-
res federais Cid Marconi, Élio Siqueira e Manoel Erhardt, além dos desem-
bargadores federais eméritos Margarida Cantarelli e Francisco Queiroz e 
juízes federais da 5ª Região, prestigiaram a cerimônia.

O TRF5 arrecadou 54 bolsas em 
apoio ao projeto Bolsa de Mulher, 
criado pela AME Brasil (Associação 
de Mulheres Empreendedoras). A 
iniciativa, voltada para mulheres 
carentes vítimas de violência do-
méstica, tem por objetivo elevar a 
autoestima e o empoderamento 
feminino. A delegada da mulher 
e vice-presidente da AME, Tereza 
Nogueira, recebeu a doação dire-
tamente do diretor-geral do TRF5, 
Edson Santana. As bolsas, conten-
do produtos de beleza e itens de 
higiene pessoal, serão distribuídas 
durante o Bazar Solidário às primei-
ras mulheres vítimas de violência 
doméstica que apresentarem o Bo-
letim de Ocorrência (BO). O evento 
será realizado no sábado (14), das 
8h às 17h, no Parque Dona Lindu.


