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Autogestão em Saúde

Curso “Aposentadorias e Pensões” será transmitido para as Seções Judiciárias

Etiqueta 
respiratória

de Fevereiro

TERÇA

JFPE inaugura novo local de 
atendimento

Justiça Federal em Per-
nambuco (JFPE) inaugurou, 

ontem (17), a nova sede que vai 
congregar os Juizados Especiais 
Federais de Recife (14ª, 15ª e 19ª 
Varas Federais) e as Subseções Ju-
diciárias de Jaboatão dos Guarara-
pes (29ª e 30ª Varas) e do Cabo de 
Santo Agostinho (34ª e 35ª). Estas 
últimas terão a ampliação do aten-
dimento, já que os serviços jurisdi-
cionais também continuam sendo 
realizados no município do Cabo, 
através de um posto avançado. A 
solenidade de inauguração contou 
com a presença do presidente e 
do corregedor-regional do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5, desembargadores federais 
Vladimir Carvalho e Carlos Rebêlo, 
respectivamente, dos desembar-
gadores federais Manoel Erhardt 
e Élio Siqueira, de magistrados e 
servidores. O objetivo da mudança 
para a nova sede é proporcionar 
mais conforto aos jurisdicionados, 
melhores condições de atendi-
mento ao público e de trabalho 
para magistrados, servidores e 
colaboradores, além de otimizar 
recursos financeiros.

A

O curso “Aposentadoria e Pen-
sões – A Nova Previdência – EC nº 
103/2019”, que será realizado nos 
dias 9 e 10/3, no TRF5, será trans-
mitido por videoconferência para as 
Seções Judiciárias vinculadas. A me-

A servidora Thamyres de Lima, do 
gabinete do desembargador federal 
Leonardo Carvalho, está vendendo 
um carro Chevrolet, modelo Ônix, 
ano 2015, cor azul, LTZ, mecânico, 

com 27 mil quilômetros rodados. 
O valor do automóvel é R$36.000. 
Mais informações com Thamyres, 

pelo ramal 9025. 

Carlos Alberto Alves Barreto
Gabinete da Presidência
Ériko Gomes Oliveira
INTELIGÊNCIA SEGURANÇA
Aline Galdinho Frazão
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardt

Aniversariantes

dida atende a um pleito das seccio-
nais, considerando a atualidade do 
tema. Além disso, servidores que não 
conseguiram vaga para esta turma 
podem ingressar na lista de espera, já 
que, segundo o Núcleo de Desenvol-

Novo endereço - As instalações 
foram transferidas para o local 
onde hoje funciona a sede da 
superintendência da Infraero, na 
Avenida Mascarenhas de Morais, 
nº 6211. Instalada em uma área de 
fácil acesso, a nova sede está loca-
lizada próximo ao Aeroporto In-

ternacional do Recife e aos fóruns 
da Justiça do Trabalho de Jaboa-
tão e do Recife, num dos maiores 
corredores viários da Região Me-
tropolitana. Além disso, dispõe de 
estacionamento para servidores e 
público em geral. (Com informa-
ções da Ascom/JFPE)

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) recomenda aos servidores 
que assistam ao vídeo que está 
disponível no Painel Digital do 
TRF5 sobre etiqueta respiratória, 
com os cuidados para evitar a 
disseminação de viroses, comuns 
nesta época do ano. O vídeo é 
uma produção do Ministério da 
Saúde. 

Termina amanhã (19) o prazo 
para responder à pesquisa de 
interesse realizada pela equipe 
do projeto de Autogestão em 
Saúde da Justiça Federal da 5ª 
Região. O objetivo é coletar 
informações sobre as necessida-
des de atendimento dos futuros 
beneficiários do Plano. Para par-
ticipar, os interessados devem 
acessar o hotsite da Autogestão 
(http://autogestao.trf5.jus.br).

vimento de Recursos Humanos (NDRH) 
do TRF5, há previsão de abertura de 
uma nova turma presencial. Interessa-
dos devem enviar e-mail com  como 
nome completo, matrícula e lotação 
(com ramal) para: cursos@trf5.jus.br.


