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Aniversariantes

SEGUNDA

O

Ministro 
Benedito Gonçalves

STJ

Nilo da Silva Moraes Júnior
Gab. Des. Federal Paulo Gadelha
José Iran Bezerra Cabral
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Luciana de Medeiros Fernandes
Gab. Des. Federal Francisco Cavalcanti
Isolda Lúcia Magalhães
Divisão da 1ª Turma
Jairo Conde Jogaib Júnior
Subsecretaria de Precatório
Juliana Dowsley Gitirana
Gab. Des. Federal Marcelo Navarro
Alexandre Telles Barreto Júnior
Gab. Des. Federal Valdimir Carvalho
Ewertton Henrique da Silva Rego
Gab. Des. Federal Luiz Alberto Gurgel

corpo do ministro aposentado 
Djaci Falcão, falecido na últi-
ma quinta-feira (26), foi se-

pultado na manhã da última sexta-
-feira (27), no cemitério de Santo 
Amaro. Antes do sepultamento, 
o padre Francisco Caeta-
no Pereira (paróquia Nossa 
Senhora da Piedade –Santo 
Amaro) realizou, no hall do 
edifício-sede do TRF5, a ceri-
mônia de encomendação do 
corpo. O religioso lembrou o 
Salmo 42, rogando ao Se-
nhor derramar luz sobre o 
corpo do “irmão Djaci na sua 
condução à casa celestial”. 
Além dos familiares e ami-
gos, participaram da cerimô-
nia ministros do STJ, de-
sembargadores federais do 
TRF5, juristas, servidores do 
tribunal e políticos de Per-
nambuco (entre eles o se-
nador Armando Monteiro e 
o ex-senador Marco Maciel) 
e da Paraíba, como o vice-
-governador Rômulo Gou-
veia e o prefeito de Campina 

Grande, Veneziano Vital do Rego. 
Em seguida, o cortejo fúnebre saiu 
do edifício em direção ao Cemité-
rio de Santo Amaro, onde já havia 
diversas pessoas aguardando o 
sepultamento, que ocorreu às 11h.

Corpo de Djaci Falcão foi 
sepultado na sexta-feira Com o mote ”Luiz Gonzaga 100 

anos do rei do Baião”, o bloco car-
navalesco Habeas Copos, da As-
sociação dos Servidores da Justiça 
Federal de Pernambuco (Asserjufe-
-PE), já está com tudo pronto para 
o Carnaval 2012.  A festa será 
realizada no dia 10/02, no Clube 
Atlântico Olindense, a partir das 
21h. A camisa oficial que dá aces-
so livre à festa estará á venda na 
sala da Asserjufe (mezanino), a 
partir do dia 3 de fevereiro. Para 
sócios e dependentes, a camisa 
custa R$ 12,00; para não sócios, R$ 
20,00. A animação ficará por conta 
da Banda Axé Camaleão e da Or-
questra Itinerante Maestro Carlos. 
Mais informações pelo ramal 9581.

Muitos estagiários de nível supe-
rior escolhem os primeiros meses 
do ano para gozar do seu recesso 
remunerado. O Setor de Estágio 
de Nível Superior do Núcleo de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH) pede que o es-
tudante que já pode aproveitar o 
benefício preencha o requerimen-
to de férias15 dias antes da libe-
ração, a fim de agilizar o fecha-
mento da folha dos estagiários. O 
documento pode ser encontrado 
na Intranet, no Espaço do Estagi-
ário. Nele, devem constar a data 
da solicitação, a data do recesso, 
o nome e o setor do estudante, 
além da assinatura do supervisor 
da área.

Bloco Habeas Copos 
vai agitar o carnaval

Férias dos 
estagiários

A estagiária de nível Médio 
Alexsandra Pontes, da Subsecre-
taria de Material e Patrimônio, 
foi aprovada no curso ASA de 
Ensino Especializado Pré-militar. 
A adolescente irá realizar um 
novo teste e, caso consiga uma 
boa nota, será conduzida ao 

cargo de Sargento da Aeronáuti-
ca. Alexsandra faz parte da equipe 
de Menores Aprendizes do TRF5 
desde março de 2010.
Ex-integrante - A adolescente 
Manuella Scarlet de Lima (ex-esta-
giária de nível médio do TRF5) foi 
aprovada no vestibular da UFPE. 

Ela participou do programa Me-
nor Aprendiz na Diretoria Geral. 
Manuela tem 18 anos e fez parte 
da equipe do Tribunal por um 
ano e nove meses.

Aprendizes são aprovadas em cursos
Alexsandra 
Pontes

Manuella 
de Lima

Dia da Não-violência


