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Outubro
11
QUARTA

Aniversariantes
Ministro
Ari Pargendler
STJ

Juiz Federal
Marcus Vinicius Parente
SJCE
Fabiana Thais Kovacs
Assistência Médica
Divalmir Sampaio
Brasilmed
Marcelo Soares Bezerra
Soservi
Maria José G da Silva (Zeza)
Soservi
Quinta-feira, 12
Felipe Zarzar Domingues
Distribuição
José Severino dos Santos
Soservi

Classificados

Mais de 200 brinquedos doados por
servidores do Tribunal serão entregues
para crianças da comunidade do Pilar,
no Bairro do Recife. Nesta quarta-feira
(11 de outubro), às 10h, os presentes
vão ser distribuídos na Escola Nossa
Senhora do Pilar. A iniciativa da Diretoria
Geral contou com o apoio de
servidores, estagiários e terceirizados
do Tribunal, que contribuíram com o
gesto solidário.

Doação de presentes às crianças do Pilar

Durante esta
semana, o Setor
de Odontologia
do TRF5 já está
com o
atendimento
normalizado nas
novas
instalações do
Anexo III. Os setores Médico e
de Enfermagem continuam
atendendo apenas os casos de
emergência. Maiores informações
podem ser obtidas pelo ramal 9898.

Atendimento
odontológico é feito
no Anexo III

Candidatos à direção do Sintrajuf/PE, no
triênio 2006/2009, lançam às 19h de hoje,
na sede do Sindicato (Rua do Pombal,
52), a Chapa 1 – Unidade para Continuar
Avançando. Durante o lançamento, serão
apresentadas propostas da Chapa 1.
Tudo com direito a coquetel e música ao
vivo.

Chapa 1 apresenta
propostas hoje na
Sede do Sintrajuf

Dia do Deficiente

Dia do Teatro Municipal

Com treze
atendimentos
prestados
para paga-
mentos de
Requisições
de Peque-
no Valor
(RPVs), o
movimento registrado pelo mutirão de
gerentes da Caixa no Salão do Pleno,
ontem, ficou muito abaixo do esperado.
Estão previstos cerca de 300
pagamentos e eram esperados em

torno de 50 atendimentos. Caso a
greve dos funcionários da Caixa per-
sista, o mutirão será mantido. Dentro
desse sistema, não há movimentação
financeira em espécie. Para os bene-
ficiários que têm conta na Caixa, o
RPV será depositado. Já quem tem

conta em
outro banco
recebe uma
ordem de
pagamento
para ser
compensada.

Movimento calmo no primeiro
dia de pagamento de RPVs

TRF5 inaugura Escritório de Prática
Forense Virtual, em João Pessoa.

Vendo uma mesa com quatro
cadeiras, duas poltronas e um

centro com tampo de vidro. Tra-
tar: Dulce, ramal 9206.
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