
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pela
Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1252

Fotos: Getulio Bessoni

Aniversariantes

22 Junho

SEGUNDA
Creuza Maria Gomes de Aragão
Gab. Desa. Margarida Cantarelli

Almira Maria Viana
Soservi

Edson Rodrigues
Contech – Informática

Nesta terça-feira (véspera de São João),
o atendimento ao público nos postos
bancários do TRF5 será das 9h às 13h.
A medida visa melhor atender aos
usuários e servidores desta Corte, que
terão expediente reduzido neste dia em
cumprimento ao Ato 256/2009 da Pre-
sidência do Tribunal. Mais informações:
3419.2701 (Caixa) e ramal 9442 (BB).

Como funcionam bancos e restaurante no dia 23

Como o expediente no
TRF5 encerrará às 13h,
o restaurante Terraço
Buonafina não servirá almoço amanhã.
No entanto, durante toda a manhã o res-
taurante estará servindo comidas típicas
juninas e lanches tradicionais. As ativida-
des habituais voltarão ao normal na pró-
xima quinta-feira. Informações: 9436.

Caixa e Banco do Brasil Buonafina

O expediente na
sede do TRF da
5ª Região encerra
às 13h, nesta
terça-feira
(véspera de São
João), de acordo
com o Ato nº 256,
assinado pelo
presidente do
TRF5, desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria. O documento
determina a prorrogação dos prazos
processuais para o dia 25, já que o dia
24 de junho é feriado de São João, de

Não haverá sessões da Segunda
e Quarta Turmas amanhã

acordo com a Lei
municipal nº
9.777/67. Por
conta do horário
reduzido, amanhã
não haverá
sessões de
julgamento da
Segunda e Quarta
Turmas do TRF5,

que acontecem todas as terças-feiras, às
14h, no 2º andar do edifício-sede desta
Corte. O atendimento ao público e o
expediente no Tribunal serão
normalizados na próxima quinta-feira.

Para reverenciar os santos do mês de
junho e preservar a cultura popular
nordestina, o TRF5 realiza o “Arraiá
do Tribuná”, no próximo dia 29 (Dia de
São Pedro). Servidores, estagiários e
terceirizados estão convidados para a
festa, que contará com muito forró,

“Arraiá do Tribuná”
será no dia 29

Nesta segunda-feira, a partir das
16h, em Porto Alegre (RS), o
presidente do TRF5, desem-
bargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, prestigia a
solenidade de posse da nova
Mesa Diretora do TRF da 4ª
Região. No biênio 2009/2011,
estarão à frente do TRF4 os desembargadores federais Vilson Darós (presidente),
Élcio Pinheiro de Castro (vice-presidente) e Luiz Carlos de Castro Lugor (corregedor).

Presidente acompanha posse da nova Mesa
Diretora do TRF4
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alegria e uma deliciosa mesa de
comidas típicas. O festejo junino será
comandado pelo DJ Nando, a partir das
18h, no hall de entrada do edifício-sede.


