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Aniversariantes
Pedro Augusto Escorel Diniz
Licitação
Ricardo Maciel Cardoso
Precatórios
Wilson Farias de Andrade Jr.
Controle Interno
Luciete Barbosa da Silva
Biblioteca
Neide Maria da Mata
Soservi

Classificados

A servidora Simone Marques, da Justiça
Federal em Pernambuco, conquista o prê-
mio literário Lucilo Ávila, da Prefeitura do
Recife, com o livro “Leões do Canavial”.

Dia do Atleta

Dia dos Artistas
Profissionais

Férias inesquecíveis (Olinda) –
De 3 a 24 de janeiro, uma equipe

de pedagogos e professores de
Educação Física realizará

atividades recreativas e artísticas
para crianças. Informações:

8829.2149/9997.7514.

Colônia de Férias (Boa Viagem)
- A Today Idiomas promoverá

uma colônia de férias para crian-
ças de 5 a 10 anos, no período
de 15 a 19 de janeiro. Informa-

ções: 3465.8699 ou
info@todayidiomas.com.br.

De acordo com o Ato Nº 658 (6/12/
2006), da Presidência desta Corte, não
haverá atendimento ao público externo na
Divisão de Precatórios, durante o reces-
so forense (20 de dezembro de 2006 a 6
de janeiro de 2007). Nesse período, o
expediente será exclusivamente interno
em virtude da necessidade de encami-
nhamento ao CJF do banco de dados
para pagamento dos RPVs e da previsão
de pagamento dos precatórios de 2007.

Precatórios fica sem
atendimento durante
recesso forense

Entrega de refeições
é autorizada no
edifício-sede
Por conta das obras no restaurante do
16º andar, que está com atividades
suspensas, a Subsecretaria de Apoio
Especial do TRF5 liberou a entrega de
refeições nos diversos setores desta
Corte. O acesso dos entregadores só
será permitido após a confirmação do
pessoal da recepção com o destinatário,
que deverá autorizar a subida. A medida
vai vigorar até o reinício das atividades
do restaurante. Informações: 9004.

Almoxarifado solicita
pedido antecipado de
material de consumo
Para melhor atender aos diversos
setores do Tribunal, a Seção de
Almoxarifado está solicitando que as
pessoas antecipem os pedidos de mate-
riais diversos para esta semana. É que,
por conta do inventário, previsto para o
período de 26 a 29 de dezembro, estará
suspensa a entrega de materiais na últi-
ma semana do ano. Maiores informações
podem ser obtidas com Salvino ou
Robert, ramais 9804/9805.

Today Idiomas
oferece desconto
para servidores
Em janeiro, a Today Idiomas ofere-
ce Curso de Férias (inglês, espa-
nhol e francês), cuja carga horária
corresponde a um semestre do
curso regular. As aulas acontecem
de 8 a 26 de janeiro, com turmas
pela manhã e à noite. O curso é
uma oportunidade para acelerar o
aprendizado. A escola está conce-
dendo um desconto de 15% para
servidores do TRF5.
Informações: 3465.8699.

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

Tribunal faz balanço de gestão
O presidente Francisco Cavalcanti reuniu
toda a diretoria administrativa desta Corte
para fazer um balanço de sua gestão em
2006. Os resultados foram os mais posi-
tivos nos diferentes setores. Desde a
Secretaria Judiciária, que implantou o
sistema de contadoria virtual até a
Subsecretaria de Informática, que conse-
guiu para o TRF5 maior visibilidade naci-
onal com a conquista do prêmio
Innovare. O Setor de Engenharia e
Arquitetura expôs o planejamento das
obras internas no edifício-sede e deta-
lhou o andamento das obras na 5ª Re-
gião. Outros avanços serão obtidos com

o novo módulo do sistema Tebas de
acompanhamento processual.


