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Doutores da Alegria

Tribunal comemora Dia do Servidor
Servidor pode

antecipar férias

“Corpo em Movimento” na Esmafe

Classificados

Margarida faz

palestra no CMNE

Fotos do Recife
A representante da Chloro-

phylla estará hoje no posto da
Asserjufe, no térreo, das 13h

às 18h, oferecendo a linha de
cosméticos da marca. A

compra pode ser parcelada
em até 3 vezes. Mais

informações, ramal 9381.

Pratos do DiaCaldeirada
Filé de pato à milanesaCarne assada ao Café ParisRocambole italianoPastelão de frango
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Natural de Florianópolis
(SC), Norberto
Domingos da Silva Filho
é técnico judiciário
concursado, desde 86, pela Seção
Judiciária de Santa Catarina. Norberto
sempre atuou na Subsecretaria de
Apoio Especial, desde que para cá foi
transferido em 95. Nas horas vagas, o
servidor gosta de ir ao cinema e, em
especial, viajar pelo mundo, além de
pintar quadros, já tendo exposto suas
obras na Justiça Federal catarinense.

O Dia do Servidor Público não passará
em branco no TRF. Uma série de even-
tos vai assinalar a data, que é comemora-
da amanhã, embora o feriado tenha sido

adiado para o dia 29. Da progra-
mação constam os Doutores da
Alegria, mostra fotográfica e
palestra de Maria José Delgado.

A mostra
fotográfica “Todos
Cantam sua Terra”,
que reúne vinte
painéis no formato
50cm x 70cm,
retratando monumentos históricos
e paisagens do Recife, será
instalada hoje à tarde no hall de
entrada do edifício-sede do TRF/
5ª. As fotos assinadas pelo
servidor Narciso Lins, da Seção de
Comunicação Social, compõem a
mostra promovida pela Escola de
Magistratura Federal em
homenagem ao Dia do Servidor.

Em comemoração ao Dia do
Servidor Público, o TRF/5ª

promove amanhã, às 17h, no
Pleno, uma palestra com o
coordenador artístico e
fundador da ONG Doutores

da Alegria, Wellington Nogueira. Na
palestra, o ator explicará a metodologia
de sua organização, que se dedica a
levar alegria a crianças hospitalizadas,
seus pais e profissionais de saúde, atra-
vés da arte do palhaço. Na ocasião, será
lançada parceria entre a ONG Doutores
da Alegria e os servidores do TRF/5ª,
que poderão se associar ao programa,
como doadores, e ter o valor da doação.

O Conselho da Justiça Federal,
através da Resolução 383, de 5 de
julho de 2004, alterou a forma de
contagem do período aquisitivo de
férias por parte dos servidores
efetivos ou sem vínculo. A partir de
agora, a fruição passa a estar
vinculada à data de ingresso do
servidor no TRF e não mais ao ano
civil. O ano de ingresso passa a ser
levado em conta na aquisição das
férias. Assim, o período aquisitivo
contará sempre com dois anos
relacionados: 2003/2004, 2004/2005,
ou seja, será possível antecipar um
período de férias. Já o servidor
requisitado deve observar os critérios
do órgão de origem.

A presidente do TRF/5ª
Margarida Cantarelli pro-
feriu palestra, na manhã
de ontem, no Comando
Militar do Nordeste,
durante o I Simpósio de
Justiça Militar. Na
palestra, a magistrada
explicou a estrutura e o
funcionamento da Justiça Federal e sua
competência em relação aos assuntos
de interesse das Forças Armadas.

Em palestra promovida
pela Esmafe/5ª, no seu
auditório, a assistente
social e ex-diretora da
DAMS, Maria José Delga-
do, discorreu sobre o te-
ma “Corpo em Movimen-
to”. Na ocasião, destacou
os benefícios adquiridos
com a movimentação corporal. “Durante

a execução de
movimentos o cérebro
libera os hormônios
endorfina e serotonina,
promovendo sensação de
bem estar”, afirmou Maria
José. A palestra foi
finalizada com a música
“Se todos fossem iguais a

você”, de Vinícius de Moraes.


