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Setembro

Aniversariantes
Jairo Henrique Parente de Andrade
Gab. Des. Rogério Fialho Moreira

Adams Roberto Guedes Costa
Divisão da 2ª Turma

Wolney Coelho Mororó Júnior
Divisão de Comunicação Social

Sábado, 4 de setembro

Sílvia da Silva Santana Pereira
Material e Patrimônio

Roberta Lúcia Costa F. Dias Santos
Gabinete Des. Francisco Cavalcanti

Gilvan Ferreira da Costa Filho
Gabinete Des. Manoel Erhardt

Nicácia Clementino de Araújo
Protocolo

Ione Martins Bento
Gab. Des. Marcelo Navarro

Domingo, 5 de setembro

Maria Rejane Delgado N. de Alencar
Gabinete Des. Edílson Nobre

Milton Antônio Gomes
Vip/Segurança

Dia do Biólogo

Os ministros Ari
Pargendler e Felix
Fischer tomam posse
hoje, às 16h, nos car-
gos de presidente e
vice-presidente do
Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e do
Conselho da Justiça
Federal (CJF), respectivamente, em soleni-
dade que contará com a presença dos
representantes dos três poderes da
República, governadores, representantes
da sociedade civil, entre outros. Estão
confirmadas as presenças dos presidentes
de todos os tribunais superiores. O presi-
dente em exercício do TRF5, desembarga-

Novos dirigentes do CJF e
do STJ tomam posse hoje

dor federal Marcelo
Navarro também par-
ticipará da cerimônia.
Os ministros da Justi-
ça, Luiz Paulo Barreto;
da Defesa, Nelson
Jobim; e da Igualdade
Racial, Eloi Ferreira de
Araújo; e o advogado-

geral da União, Luiz Inácio Adams, também
participarão da solenidade. A cerimônia
tem previsão de durar 1h30 e contará com
os pronunciamentos do ministro Gilson
Dipp, do procurador-geral da República,
Roberto Gurgel; do presidente do Conselho
Federal da OAB, Ophir Cavalcante; e do
empossado Ari Pargendler.

Está aberto o Edital do Concurso
Nacional de Remoção 2010, a
pedido, mediante permuta, para os
servidores da Justiça Federal. Os
interessados têm até o dia 10 deste mês
para fazer a inscrição no processo. As
trocas podem ser entre os funcionários
dos demais Tribunais Regionais Federais e
Seções Judiciárias a eles vinculadas, e o
Conselho da Justiça Federal. Será levado
em consideração o deslocamento
recíproco de servidores. O edital está
publicado no Diário Oficial da União. Para
fazer a inscrição, os servidores devem
acessar o link “SINAR” (Sistema Nacional
de Remoção), no Portal da Justiça Federal
www.justicafederal.jus.br. Dúvidas podem
ser esclarecidas com a Subsecretaria de
Pessoal, nos ramais 9329 e 9330.

Preservando as fechaduras, todas as
maçanetas de porta foram trocadas
nesta Corte. Os antigos
modelos do tipo bola
foram substituídos pela
forma de alavanca. A
medida atende à legis-
lação vigente e visa ga-
rantir às pessoas com
deficiência maior facili-
dade de acesso às de-
pendências do prédio.

A Diretoria Geral do TRF5 informa que o
expediente na próxima segunda-feira, dia
06 de setembro, será normal. Por outro
lado, lembramos que o restaurante Buona
Fina, localizado no 16º andar, funcionará
no dia 06/09 até às 15h.

Segunda-feira terá
expediente normal

Novas maçanetas
facilitam acesso

Termina hoje, no hall de entrada do edifício-sede, a
exposição de objetos de arte regional. A iniciativa
surgiu como forma de valorizar a cultura nordestina,
estimulando os servidores a conhecer os artistas da
região. A Mostra marcou a passagem de agosto, o
Mês do Folclore, com destaque ao artesanato de
Tracunhaém. De 14.09 a 06.10, haverá a exposição
de Jéssica Martins. No mês de outubro, será a vez
do artista plástico Luiz Horácio Carvalho expor suas
pinturas em telas com tintas acrílicas.

Mostra de arte tem peças em promoção hoje

Inscrições abertas
para Remoção
Nacional


