
Jornal Mural Diário
Produzido pelas Seções de

Comunicação Social
e de Editoração Eletrônica

Fotos: Narciso Lins
www.trf5.gov.br

18
terça

Ja
ne
ir
o

2
 
0

 
0

 
5

Edição nº 186

Aniversariantes

Dia do Farmacêutico
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Perfil
Silvany Campelo de Al-
buquerque trabalha na
Subsecretaria de Ceri-
monial, do TRF/5ª, des-
de 97. Ela é responsá-
vel pela realização de festividades e
organização do lanche dos juízes. For-
mada em Relações Públicas, pela
Esurpe, e em Secretariado pela Fafire.
Já gerenciou o setor de eventos em
vários hotéis, sendo o último deles o
Blue Tree Park. Nas horas vagas, gos-
ta de ir à praia, curtir as filhas e o neto.

Problemas operacionais no Sistema Inte-
grado de Administração Financeira
(Siafi), do Governo Federal, impediu
mais uma vez o repasse dos recursos da
Previdência Social destinados ao paga-
mento dos RPVs deste mês. Assim, o

Pagamento de RPV adiado para o dia 21

Os novos servidores do quadro
efetivo da Justiça Federal na 5ª
Região, nomeados no último con-
curso, devem se apresentar à
Subsecretaria de Pessoal para re-
ceber orientações sobre o sistema
de avaliação, ao qual deverão se
submeter. O Sistema Unificado de
Acompanhamento e Avaliação de

Desempenho dos Servidores em Está-
gio Probatório na Justiça Federal
(Suades) faz a avaliação dos novos ser-

Novos servidores devem passar por avaliação

pagamento dessas indenizações
previdenciárias, referentes a ja-
neiro, devem ser feitas a partir do
dia 21, nos seis Estados que inte-
gram a 5ª Região (do Ceará a
Sergipe).

vidores efetivos em três etapas, com o
objetivo de formalizar suas efetivações
ou exonerações. Já os servidores que
cumpriram o estágio probatório e não
chegaram ao final de sua carreira funcio-
nal, devem se submeter à avaliação do
Processo de Gestão de Desempenho
dos Servidores da Justiça Federal
(Proged), que tem por objetivo promover
a progressão funcional e a promoção or-
dinária. Mais informações com Soraya
Portugal no ramal:9335

No Baile dos Artistas, no pró-
ximo dia 21, no Clube Portu-
guês, a Rainha 2005, Lourdes
Sarmento, será conduzida ao
palco, para a coroação, pelo
oficial de Justiça do TRF/5ª,
Adeilton Tenório de Brito. Ele
foi escolhido por ser intelectu-
al, como Lourdes que é poeta
e membro das Academias de Artes e Le-
tras de Pernambuco e do Nordeste.

Servidor na posse

da Rainha do Baile
O bloco carnavalesco Habeas Copos,
da Asserjufe, faz sua primeira prévia de
carnaval, amanhã, a partir das 21h, na
Casa do Frevo (rua do Apolo – Recife
Antigo), ao som de uma orquestra de
frevo. Durante a folia, o presidente da
Associação, Ayron Galvão, fará o lança-
mento da camisa oficial do bloco, que
será vendida a R$ 15,00. Associados e
convidados têm entrada franca. A festa
promete muita animação e frevo no pé.

Habeas Copos faz

sua prévia amanhã

A presidente do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, desem-
bargadora federal Margarida
Cantarelli, empossou o juiz federal
Danilo Fontenelle Sampaio no cargo
de diretor do Foro da Seção Judiciá-
ria do Ceará, em substituição à juíza
federal Germana de Oliveira Moraes.
Bastante concorrida, a solenidade
contou com a presença das princi-
pais autoridades do Poder Judiciário
local, além de chefes do executivo
de Sobral, Juazeiro e Limoeiro do
Norte, professores de Direito, advo-
gados e procuradores. Na ocasião,
Germana Moraes agradeceu aos
juízes e servidores que colaboraram
com sua administração. Em seguida,
o novo diretor fez seu discurso de
posse, destacando os desafios que
tem pela frente e as prioridades de
sua gestão.
Dentre elas,
uma reforma
administrativa
para agilizar
ainda mais os
serviços
jurisdicionais.
Danilo
Fontenele também prometeu empe-
nhar-se na instalação das Varas Fe-
derais de Juazeiro do Norte e Sobral.

Foro do Ceará já

tem novo diretor

Pratos do Dia

Bode guisado

Fígado acebolado

Rocambole de carne

Filé de peito

Agulhão branco em posta

A analista judiciária Lilian
Mocock, do TRF/1ª (Brasília),

gostaria de permutar com ser-
vidor do TRF/5ª. (61)
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