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a última sexta-
-feira (16), o 
diretor-geral do 

TRF5, Marcos Netto, 
ganhou uma festa 
surpresa de aniversá-
rio. Organizado por 
Aparecida Ferreira e 
Josefa de Lima, ser-
vidoras da Diretoria 
Geral, o café da ma-
nhã aconteceu no 
restaurante Buonafina 
e contou com a par-
ticipação de vários 
diretores do TRF5 e servidores da 
DG e do Gabinete da Presidência. 
Em meio a bolos, pães, queijos, su-
cos e frutas, ganharam destaque a 
decoração, feita com símbolos do 

Diretor-geral ganha festa 
surpresa no aniversário

Sport Clube do Recife, 
time do diretor-geral, 
e o tablóide ( jornal) 
especial produzido 
pela Divisão de Co-
municação Social, a 
pedido da DG, com 
uma compilação de 
textos e fotos que re-
tratam a vida pessoal 
e profissional do dire-
tor. “Para mim foi uma 
surpresa muito gratifi-
cante. É uma felicida-
de poder receber esse 

tratamento de meus colegas, e 
isso reflete o carinho e o respeito 
profissional recíproco. São 22 anos 
de Tribunal, então é ótimo ter esse 
retorno”, elogiou.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) informa que já dispõe do ni-
trogênio liquido, produto indicado 
para tratamento de verrugas, tu-
mores benignos da pele, alguns ti-
pos de “sinais” e manchas. De acor-

do com a dermatologista Fabiana 
Kovacs, o produto estará disponível 
aos servidores que foram previa-
mente avaliados e com indicação 
de criocirurgia. Mais informações 
pelo ramal 9296, das 10h às 13h.

NAS retoma aplicação de nitrogênio líquido

A partir de amanhã (20), as publi-
cações do jornal mural TRF Hoje 
e do TRF na Tela serão suspen-
sas, e só voltarão a circular no dia 
9/01/2012. Neste período, a Divi-
são de Comunicação Social estará 
de plantão para produção da Clipa-
gem e atendimentos à Imprensa.

Jornal Mural
O Restaurante Buonafina sus-
penderá suas atividades durante 
o recesso forense (20/12/2011 a 
6/1/2012). Nesse período, a parte 
administrativa do TRF5 funcionará 
das 13h às 18h, o que motiva a in-
terrupção temporária dos serviços 
do restaurante.

Buonafina

O NDRH alerta aos gestores que 
o prazo para realização dos cur-
sos sobre Desenvolvimento Ge-
rencial termina no dia 6/01/2012. 
O NDRH lembra que os servido-
res precisam fazer dois cursos, a 

Cursos de Desenvolvimento Gerencial
fim de que a meta seja cumpri-
da. De acordo com a diretora do 
NDRH, Nathiene Alencar, apenas 
60% dos servidores fizeram os 
dois cursos. Mais informações 
pelo ramal 9818.

As reuniões semanais do gabine-
te do desembargador Barros Dias 
ganharam um toque especial neste 
fim de ano. O marido da servidora 
Ana Cláudia Machado, Raimundo 
Aragão, preparou um buffet para o 
encontro, tudo em clima natalino. 

Os servidores da Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação 
(STI) promoveram um almoço 
para encerrar o ano, com direito 
a distribuição de vários brindes, 
como pen drives e agendas.

Confraternizações

Estagiários de nível médio 
participaram, na noite da úl-
tima sexta-feira (16), da festa 
de confraternização de final 
de ano. A festa foi marcada 
pelo clima de alegria e ansie-
dade dos candidatos ao título 
de Garoto e Garota Aprendiz 
de 2011. Além da apresen-
tação de talentos musicais, 
sorteio de brindes e um bingo, 
todos os aprendizes receberam 
presentes dos setores em que 

trabalham. Na opinião dos ado-
lescentes, a festa é um momento 
de descontração e de oportuni-
dade para fazer novos amigos.

Aprendizes comemoram o Natal


