
22Edição nº 857
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pela Seção de
Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região Fotos: Getulio Bessoni

Outubro

SEGUNDA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

José Pedro de Albuquerque
Gab. Des. Geraldo Apoliano
Janice Fonseca de Freitas
Gabinete da Presidência
Ana Myrella de Araújo Pereira
Diretoria Geral
Josué Gomes Barbosa
SoserviNuma

homenagem
aos servidores,
a Administração
do TRF5
programou uma
semana de
capacitação,
com palestras
sobre temas
atuais de
interesse da categoria, com direito a
certificado. A programação ainda inclui
ginástica laboral, apresentação cultural e
coquetel. Para que todos possam
participar da Semana do Servidor, o
expediente ao público encerrará às 17h,
de hoje até quinta-feira. Na sexta-feira,
será antecipado com duas horas de
antecedência. O presidente do TRF5
José Baptista de Almeida Filho e a
diretora da Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região, desembargadora
Margarida Cantarelli, participam da
abertura das comemorações nesta
segunda-feira, às 17h. Em seguida,
serão ministradas as palestras
“Motivação ou Importância do Servidor
Público na Instituição” e “A Importância

Servidor da 5ª Região tem semana
de homenagens e capacitação

Servidores do
TRF5 entregaram,
na manhã de sexta-
feira, 639 livros
didáticos e paradi-
dáticos para a bi-
blioteca da Escola
Municipal Nossa
Senhora do Pilar.
Os títulos foram arrecadados na Cam-
panha de Doação de Livros, lançada

pela Diretoria Geral
em comemoração ao
Dia das Crianças. A
doação foi recebida
com muita satisfação
pelos professores e
alunos. Quem mais
vibrou foi o estudante
João Felipe Gomes,

11 anos, que revelou gostar muito das
poesias de Manuel Bandeira.

Escola do Pilar recebe livros arrecadados no TRF

Os professores Ivo Dantas
e Rafaella Chiappetta de
Lacerda lançam, no dia 7
de novembro, o livro “Teoria
da Inconstitucionalidade”
(LTr Editora). A obra discute
temas como Norma
Constitucional
Inconstitucional e Coisa
Julgada Inconstitucional. O
lançamento editorial
ocorrerá às 19h, na Livraria
Cultura (Bairro do Recife).  O
livro também pode ser
adquirido pelo telefone (11) 3825-0806
ou pelo site www.ltr.com.br.

“Teoria da
Inconstitucionalidade”

do Servidor Público”, que serão
acompanhadas por videoconferência nas
Seções Judiciárias vinculadas.

O TRF da 5ª Região estará liberando o
pagamento de RPVs, situadas no
intervalo seqüencial entre os números
190.972 ao 197.365, e das RPVs de nºs
172.910, 183.450 e 189.545.

Por conta do feriado regimental no Poder
Judiciário, o recibo escolar do dia 1º de
novembro deve ser entregue,
excepcionalmente, até o dia 26 de
outubro. Os recibos devem ser
protocolados via SIGA, no Protocolo
Administrativo situado na Seção de
Malotes. Informações: 9864.

Entrega do recibo
escolar encerra no dia
26 de outubro

Permutas
A Técnica Judiciária Soraya

Dingeldein (Seção Judiciária do DF)
deseja permutar com servidor da 5ª

Região (Ceará). Contato:  (85)
3267.4381, 8871.4381,9915.5799

ou sodingel@uol.com.br.


