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QUINTA Poesia

Dia dos Namorados

Quem não tem namorado é
alguém que tirou férias
remuneradas de si mesmo.
Namorado é a mais difícil das
conquistas. Difícil porque
namorado de verdade é muito
raro. Necessita de adivinhação,
de pele, saliva, lágrima, nuvem,
quindim, brisa...
Quem não tem namorado não é
quem não tem amor: é quem
não sabe o gosto de namorar...
não sabe o gosto da chuva,
cinema... não sabe o valor de
mãos dadas, de carinho
escondido na hora que passa o
filme, da flor catada no muro e
entregue de repente, de poesia
de Fernando Pessoa, Vinícius
de Moraes ou Chico Buarque...
Não tem namorado quem ama
sem gostar; quem gosta sem
curtir quem curte sem
aprofundar...
Se você não tem namorado é
porque não enlouqueceu aquele
pouquinho necessário para fazer
a vida parar e, de repente,
parecer que faz sentido.

Artur da Távola

A localidade do Pilar, no Bairro do
Recife, recebe hoje a visita de
funcionários do Tribunal,
interessados em avaliar as
principais carências da população.
A iniciativa da Diretoria Geral visa
avaliar as necessidades e as
condições de vida dos moradores
locais, que têm sido alvo de
campanhas solidárias promovidas
nesta Corte. Nos últimos anos,
foram realizadas diversas
campanhas e, no ano passado,
ocorreu o “São João Solidário”, que
obteve a adesão da senhora Rose
Almeida. A idéia foi converter um evento
festivo em atitude cidadã, misturando

Equipe do TRF visita comunidade do Pilar

elementos típicos do festejo junino com
um concurso de redação na Escola do
Pilar e uma gincana de arrecadação, que
superou as expectativas. Cerca de dez

Além da reedição da campanha
São João Solidário, a DG está
promovendo a mostra
fotográfica “Ações Solidárias na
Comunidade do Pilar”. Até o dia
30 de junho, no hall de entrada
do edifício-sede do TRF5,
podem ser vistas fotografias de
diversos eventos promovidos
pelo Tribunal em benefício
daquela comunidade carente.

Mostra fotográfica exibe ações solidárias

mil donativos foram arrecadados
entre os servidores, que
reuniram roupas, agasalhos,
cobertores, material de higiene
pessoal e
alimentos não-
perecíveis. No
mês de
outubro,
dezenas de
livros didáticos
e paradidáticos
foram
recolhidos durante campanha de doação
à Biblioteca do Pilar, com o objetivo de
estimular o hábito da leitura entre os
moradores locais.

Para conhecer a realidade dos funcioná-
rios que precisam utilizar cadeiras ergo-
nômicas, durante o horário de expedien-
te, a Divisão de Assistência Médica e
Social/Seção de Saúde solicita que os
interessados apresentem laudo médico
e exames complementares. Os laudos
deverão identificar os servidores acome-
tidos por patologias osteomusculares,
comprovando a necessidade da referida
cadeira. Informações com Áurea, 9296.

DAMS pede laudo para
obter cadeira ergonômica

Ter ou não ter
namorado


