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Aniversariantes

17 TERÇAFevereiro Fabíola Pessoa da Fonseca R. Leal
Subsecretaria de Recursos

Hélio Seabra M. de Barros Júnior
Gab. Des.  Marcelo Navarro

Danielle G. Albuquerque de Aguiar
Subsecretaria de Pessoal

Wallace Alves do Amaral
Subsecretaria de Apoio Especial

Celestina Maria da Conceição Neta
Núcleo de Distribuição

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

A Seção de Malotes
do TRF5 lembra
que desde o dia de
ontem a  entrega de
remessas voltou ao
horário habitual, até
15h. A mudança
temporária ocorreu por conta do horário
de verão, que entrou em vigor em 19 de
outubro passado, nas regiões Sul, Sudes-
te e Centro-oeste. Para que os servidores
desta Corte ficassem atentos ao horário
de Brasília e não perdessem o prazo de
coleta dos malotes, o horário foi antecipa-
do para as 14h. Informações: 9392/9393.

Horário para
entrega no Malote
volta à normalidade

O Comitê Socioambiental do TRF5 lem-
bra que contêineres, de cor laranja, foram
instalados para coletar apenas pilhas des-
cartáveis e baterias de celular. Os coleto-
res estão localizados no térreo do prédio-
sede, ao lado da caixa de sugestões, e
no térreo dos Anexos. O Comitê orienta
os servidores para fazer a entrega dos
aparelhos celulares inservíveis em locais
especializados, como as lojas (próprias
ou revendas) das diversas operadoras.

Contêineres servem para
coletar pilhas e bateriasNa próxima quinta-feira,

ao som da orquestra do
Maestro Carlos e com o
mote “Ao mestre, a folia”,
o bloco carnavalesco
Habeas Copos, da
Associação dos Servido-
res da Justiça Federal de
Pernambuco (Asserjufe-
PE), vai arrastar na próxima quinta-feira
os foliões pelas ladeiras da Cidade Alta

de Olinda. A concentração
acontece a partir das 19h,
no Mercado Eufrásio
Barbosa, em Olinda. Este
ano, o bloco presta
homenagem ao saudoso
mestre Salustiano e sua
rabeca.Os foliões podem
adquirir a camisa com

Cristiane, na sede da Asserjufe (16º
andar). Informações: 9581.

Habeas Copos faz carnaval nesta quinta-feira

Comunicado

Nesta sexta-feira, o restaurante
Terraço Buonafina fechará às 13h
e não servirá almoço. Durante
toda manhã, excepcionalmente,
serão oferecidos apenas lanches.
O restaurante retoma o horário e
suas atividades habituais na
quinta-feira após o carnaval .

Restaurante

O presidente do
TRF da 5ª Região,
desembargador
federal José
Baptista de Almeida
Filho, participou
ontem, em Belo
Horizonte, do 2º
Encontro Nacional
do Judiciário onde
foram traçadas as
diretrizes para o
Planejamento
Estratégico do Poder Judiciário nos
próximos cinco anos. Durante todo o dia,
as lideranças do Judiciário discutiram os
temas Eficiência Operacional; Acesso à
Justiça; Responsabilidade Social;
Alinhamento e Integração; Atuação
Institucional; Gestão de Pessoas; e
Infraestrutura. O Planejamento Estraté-
gico do Poder Judiciário será implantado
sob a coordenação do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo
de proporcionar maior celeridade na
tramitação dos processos. Participaram
do evento presidentes dos tribunais
superiores - Supremo Tribunal Federal
(STF), Superior Tribunal de Justiça
(STJ), Tribunal Superior Eleitoral (TSE),

Tribunal Superior
do Trabalho (TST)
e Superior Tribunal
Militar (STM), dos
Tribunais
Regionais
Federais, dos
Tribunais de
Justiça dos
Estados e do
Distrito Federal,
além dos Tribunais
Regionais do

Trabalho, dos  Tribunais Regionais
Eleitorais e dos Tribunais Militares.

Presidente do TRF5 participa em BH
do 2º Encontro Nacional do Judiciário


