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SEGUNDA
Dia Mundial dos Animais

TRF5 transfere feriado do Servidor
Público para a sexta-feira dia 30
O feriado da quarta-fei-
ra 28 de outubro, em
comemoração ao Dia
do Servidor Público, foi
transferido para a sexta-
feira, dia 30, no Tribunal
Regional Federal e nas
Seções Judiciárias da
5ª Região. De acordo
com a portaria nº 1099
(de 21 de setembro de
2009), assinada pelo
presidente do TRF5,
desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de
Faria. A portaria destaca a necessidade
de racionalizar a prestação de serviços

Suspenso pagamento
de custas durante
greve bancária
Em virtude da greve
dos bancários, o
presidente do
TRF5, desembar-
gador federal Luiz
Alberto Gurgel de
Faria, assinou o Ato
nº 428 (de 30 de
setembro de 2009)
liberando a distribui-
ção de feitos e re-
cursos, nesta Corte,
sem recolhimento
de custas judiciais.
Entretanto, segundo o Ato, os referidos
pagamentos devem ser efetuados até o
segundo dia útil após a paralisação.

JFRN encerra
inscrição para estágio
Até a próxima quinta-feira, Justiça Federal
do Rio Grande do Norte (JFRN) está com
inscrições abertas para estágio remunera-
do nas áreas de Administração, Bibliote-
conomia, Ciências Contábeis e Jornalis-
mo. As oportunidades são para estudan-
tes matriculados a partir do 5º período.
Informações e inscrições: www.jfrn.jus.br.

ao público, visando ga-
rantir a melhor forma
da prestação
jurisdicional, além de
que este ano a data
coincide com o dia re-
gimentalmente desti-
nado às sessões ple-
nárias (quarta-feira).
Em virtude da transfe-
rência, a sessão plená-
ria será mantida no dia
28 e os prazos pro-
cessuais que iniciam
ou encerram no dia 30

ficam automaticamente prorrogados
para o primeiro dia útil subsequente.

Acesso ao prédio do  Tribunal com autorizaçãocom autorizaçãocom autorizaçãocom autorizaçãocom autorização
A Subsecretaria de Apoio Especial
(SAE) do TRF5 informa aos servidores
sobre a necessidade de solicitarem au-
torização prévia para entrada no prédio
durante os finais de semana e feriados.
A SAE informa, ainda, que nesses dias,
também, não será permitido o acesso à

Conselho do CJF se
reúne em Curitiba
Na próxima quinta-feira, os membros do
Conselho da Justiça Federal (CJF) esta-
rão reunidos, durante sessão ordinária,
para tratar de assuntos administrativos e
orçamentários da Justiça Federal de 1º e
2º graus. A reunião será realizada, a partir
das 15h, na Seção Judiciária do Paraná,
em Curitiba.

A servidora Soraya Portugal
(NDRH) solicita a doação de san-

gue em nome de seu irmão, Carlos
Portugal de Oliveira, no Ihene (Rua

Tabira, 54 – Boa Vista). O atendi-
mento é de segunda a sábado, das

7h às 19h.

sede desta Corte com trajes inadequa-
dos para o ambiente. Os pedidos de
autorização devem ser encaminhados
através de memorando à Subsecre-
taria de Apoio Especial, localizada no
Mezanino do edifício-sede. Outras in-
formações pelo ramal 9004.

Doação de sangue

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Basta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher GALERIA

DE FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos

(Informações: Pessoal, DIAP e NAS)


