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Aprendizes são 
dispensados 
para o ENEM 

de Outubro23
SEXTA

P Aniversariantes

TRF5 homenageia servidor público no dia 27

Inscrições abertas para substituição de magistrados no TRF5 

SAE orienta
sobre o uso do
estacionamento

Vera Mª de Brito Silva Cal Muinhos
Gab. Des. Federal Conv. Rubens Canuto
Ana Regina R. Vasconcelos Dantas
Divisão de Assuntos Correicionais
Marcela da Conceição O. de Souza
Informática

24 de outubro (sábado)

Juiz Federal Sérgio José 
Wanderley de Mendonça 

SJAL – Turma Recursal

Flávia Regina Peixoto Santana
Gab. Des. Federal Conv. Ivan Lira 
Thalita Martins da Silva
Divisão de Protocolo
João Aguinaldo J. Dias Correia
Informática
Everaldo Vieira da Silva
Limpeza

25 de outubro (domingo)
Inalda Vila Nova de Moura
Subsecretaria do Plenário
Marília Ferraz Leite
Subsecretaria de Administração Predial
Deise Viana Gomes
Subsecretaria de Administração Predial

ara comemorar o Dia do Ser-
vidor Público (28/10), o Tribu-

nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 preparou uma programação 
especial para a próxima terça-feira 
(27). Às 16h, no Pleno do TRF5, 
haverá uma degustação de cafés 
gourmets com o barista Jonathas 
Souza e equipe; lanches oferecidos 
pelo Restaurante O Porto; um bate-
-papo com o presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogério 
Fialho, e a diretora-geral, Margarida 
Cantarelli; a exposição fotográfica 
#SouServidor, com fotos dos diver-
sos servidores que compõem os se-
tores do TRF5; e o show “Movimen-
to Humorial – O lado engraçado do 
Mestre Suassuana”, com o humoris-
ta paraibano Cristovam Tadeu. No 
bate-papo, Rogério Fialho vai falar 

sobre as ações planejadas para a 
atual gestão, que incluem proje-
tos de melhoria da qualidade de 
vida dos servidores, como ginás-
tica laboral, vestiário, bicicletário, 
pista de cooper etc.
Humor – Após o bate-papo com 
o presidente, o humorista Cris-
tovam Tadeu assume a cena. Ele 
iniciou sua carreira artística em 
1982 e, desde então, inclui nos 
seus shows algumas imitações: 
Caetano Veloso, Dom Marce-
lo Carvalheira (ex-arcebispo da 
Paraíba) e Ariano Suassuna são 
alguns de seus personagens. 
Para o TRF5, ele traz um espetá-
culo totalmente dedicado a Aria-
no. A apresentação será a partir 
das 17h e aberta ao público em 
geral.

A Corregedoria do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – 
TRF5 divulgou, na última quarta-
-feira (21), Edital de inscrição 
para os juízes federais titulares 
do 1º grau que desejarem se 
candidatar ao exercício de fun-
ções de substituição no TRF5. 

Os magistrados devem enviar, 
para o e-mail corregedoria@trf5.
jus.br, cinco atos que ratifiquem 
o desempenho jurisdicional e os 
comprovantes de sua participação 
em cursos de aperfeiçoamento 
realizados a partir de 2013.  As 
candidaturas poderão ser feitas 

até o dia 5 de novembro. Os juí-
zes deverão compor uma lista de 
convocáveis para o exercício de 
funções de substituição no TRF5, 
em razão de vacância de cargos 
ou afastamentos de desembar-
gadores federais por prazo maior 
do que 30 dias.

Presença - O diretor 
da Escola de Magis-
tratura Federal do 
TRF5, desembarga-
dor federal Manoel 
Erhardt, representou 
a Corte na soleni-
dade de entrega do 
Título de Cidadão 
do Recife ao presi-
dente da Ordem dos 
Advogados do Bra-
sil – Seccional Pernambuco, Pedro 
Henrique Reynaldo Alves. A cerimô-

nia foi realizada ontem, na Câmara 
Municipal do Recife.

A Subsecretaria de Apoio Espe-
cial (SAE) informa aos usuários do 
estacionamento do TRF5 que é 
necessário solicitar autorização da 
SAE para o pernoite de veículos. 
Além disso, a SAE pede atenção 
na observância das áreas permiti-
das, não permitidas e privativas de 
estacionamento. Em caso de dúvi-
das, procurar o vigilante de serviço 
no turno.

Os estagiários de nível médio que 
forem participar do Exame Nacio-
nal de Ensino Médio (ENEM), que 
acontece neste final de semana, 
estão dispensados de suas ativida-
des hoje (23). A decisão partiu da 
diretora-geral do TRF5, Margari-
da Cantarelli, visando incentivar e 
apoiar a continuidade acadêmica 
dos estudantes que compõe o 
quadro do TRF5.


