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QUARTA

Aniversariantes

Dezembro

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Edson Purcino da Luz
Apoio Especial

André Remígio Leão
Coordenação dos JEFs

Virgínia Coeli  Brito Damasceno
Gab. Des. Paulo Roberto

Gleicy D´Lyzandra Silva do Nascimento
Informática

Doações de sangue
A servidora Nadja Castro (4ª
Turma) solicita a doação de

qualquer tipo de sangue, que deve
ser feita ao Hemope, em nome de

Akyrio Santos de Morais, internado
no Hospital Português.

Informações: 9177.

Os quinze desembargadores do
Tribunal Regional Federal da 5ª
Região estarão reunidos nesta
quarta-feira, a partir das 14h,
para eleger o novo dirigente
desta Corte. Na mesma Sessão
do Pleno serão escolhidos os
sucessores dos
desembargadores federais
Paulo Gadelha (vice-presidente),
Francisco Wildo Lacerda Dantas
(corregedor-geral) e Margarida
Cantarelli (diretora da Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região). O
presidente eleito para o biênio 2009/

Pleno do TRF5 elege novo
presidente nesta quarta-feira

Foi reaberta, esta semana, a 7ª
Vara Federal da Seção Judiciária
de Alagoas, situada em União dos
Palmares, que passa a funcionar,
temporariamente, em imóvel cedido pela
Justiça do Trabalho até que outra área
definitiva seja viabilizada. A 7ª Vara
atende nove municípios da região. A
reinstalação beneficia a população que
antes teria que ir até Maceió para
resolver questões junto ao INSS, União
Federal, Caixa Econômica e outras
demandas processuais, sobretudo a
classe de baixa renda.

Vara de União
dos Palmares é
reinstalada

2011 assumirá o cargo em março do
próximo ano.

O servidor Pedro Melo (vice-
presidência) solicita a doação de
sangue ao Hemope, em nome de

Creusa Eudex, internada no
Hospital Unimed Recife I.

Informações: 9704.

A confraterniza-
ção do TRF5
será realizada
nesta quarta-
feira, a partir
das 19h, no
Restaurante
Gio (Boa

Viagem). O acesso ao local da festa
será mediante a identificação pessoal
na recepção do restaurante. O evento

Servidores e estagiários fazem confraternizações
contará com a animação da Orquestra
Classe A, DJ Nando e Banda Nós 4,
estando incluso o serviço de buffet e
bebidas. Confira o seu nome na lista na
Intranet. Outras informações: 9282.

A equipe da Subsecretaria de Pessoal
realizou, no último fim-de-semana, sua
confraternização natalina. Os
companheiros trocaram votos de boas

Pessoal

festas e
felicitações
pelo ano
novo.

Turmas
Servidores das quatro Turmas do
TRF5 reuniram-se ontem, no final
do expediente, para um momento
especial de confraternização.

Nesta terça-feira, os
estagiários de nível
médio tiveram festa,
que incluiu coquetel,
jantar, apresentação
de dança, bingo e
entrega de
presentes, além do
concurso para
escolha do Garoto
e Garota Aprendiz.

Aprendiz

Banda
Nós 4
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