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Perfil

Doutores da Alegria hoje no Pleno

Tribunal fecha hoje e reabre na 4ª feira
Mensagem da

presidente

Sintrajuf faz festa

Aniversariantes do

mês festejam data

Dia do Servidor Público

Pratos do DiaCarne assada com batatasFrango cremosoFilé de peito na chapaRabada com pirãoLingüiça de frango
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Mª de Fátima Maciel Sampaio
Presidência

Sexta-feira, 29 de outubro
Carme Maria V Motta
Revista
Sérgio Paulo G de Oliveira
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Sábado, 30 de outubro
Isabella Cavalcanti A Gayão
Informática
Milenna Santana Lima
Gab. Des. Luiz Alberto
Anna Carolina L de Moura
Pessoal
Bruno Ricardo A Ribeiro
TGS
Cristina Ferreira da Silva
TGS
João Carlos V Siqueira
Multifort Segurança

Domingo, 31 de outubro
Humberto Costa Vasconcelos
DAMS
Mª Aparecida F da Silva
Diretoria Geral

Segunda-feira, 1 de novembro
José Avelino de S Júnior
Acórdãos
Danielle S L de Melo
Gab. Des. Napoleão Maia
João Carlos Cabral e Silva
Informática

Terça-feira, 2 de novembro
Geise Germano S Leal
Gab. Des. José Baptista
Cecília de M L Guimarães
Gab.Des.Francisco Cavalcanti
Fernando Luiz M Nogueira
Reprografia

Amanhã não haverá expediente neste
Tribunal, uma vez que o feriado instituído
pela Lei 8.112/90 para o dia 28 de
outubro foi transferido para o dia 29. Já
em cumprimento à Lei 6.741/79, que
institui feriados nos dias 1º e 2 de

novembro, datas alusivas ao Dia de
Todos os Santos e ao Dia de Fina-
dos, o Tribunal não estará funcio-
nando nas próximas segunda e
terça-feiras. Assim, o expediente
será retomado na quarta-feira.

Em comemoração ao Dia do Servidor
Público, o TRF/5ª promove hoje, às 17h,
no Pleno, uma palestra com o coordena-
dor artístico e fundador da ONG Douto-
res da Alegria, Wellington Nogueira. Na
palestra, o ator explicará a metodologia
de sua organização, que se dedica a le-
var alegria a crianças hospitalizadas,
seus pais e profissionais de saúde, atra-
vés da arte do palhaço, nutrindo esta for-

ma de expressão como meio de
enriquecimento da experiência hu-
mana. Na ocasião, será lançada
uma parceria inovadora entre a
Doutores da Alegria e os servido-
res do Tribunal, que poderão se
associar ao programa, como
doadores, e ter o valor da doação
descontado em folha de
pagamento.

Ao som da banda Del Rey e DJ, os
servidores da Justiça Federal poderão
festejar seu dia às 21h de hoje, no
Depois Dancing Bar, no Recife Antigo. “A
Festa é Nossa e que Tudo mais vá”
promete muita animação.

Como acontece todos os meses o TRF/
5ª reuniu ontem, às 17h, no restaurante
do Tribunal, os servidores aniversariantes
de outubro para cantar o “Parabéns pra
Você”, no restaurante dos juízes.

Em função do horário de Verão, que en-
tra em vigor dia 2, o Malote do TRF ante-
cipou para as 14h o horário de recebi-
mento de correspondências a ser enca-
minhadas no mesmo dia, via Correios.

Malote antecipa

recebimentos
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O Dia do Servidor Público, além do
merecido descanso laboral e da ro-
tina do dia-a-dia, deve despertar em
cada um de nós o mais pleno senti-
mento de cidadania, aquele que nas-
ce da certeza do dever cumprido, e
não se exaure com o simples trans-
curso de uma data. Quando se serve
ao público, buscando realizar uma
prestação jurisdicional cada vez me-
lhor - sobretudo aquela voltada aos
mais carentes das atenções do Esta-
do e da Justiça - tem-se a convicção
de que se trabalha para um Brasil
mais solidário e menos desigual. É
desse modo - convicta de que este
Tribunal é uma instituição extrema-
mente rica de servidores competen-
tes e dedicados - que vejo, na pas-
sagem desse Dia, mais uma oportuni-
dade de profundo reconhecimento ao
profícuo trabalho de cada servidor.
Meus parabéns e meu abraço.

Margarida Cantarelli
Presidente

Maria da Graça Reis Braga é ana-
lista judiciária desde 96. Recifen-
se, é formada em Psicologia pela
Unicap, pós-graduada em Psico-
logia da Família pela Fafire e cursa
mestrado em Psicologia Clínica na
Unicap. Atuou inicialmente no gabinete
do então desembargador Francisco
Falcão e depois no gabinete
da desembargadora
Margarida Cantarelli. Hoje
está na Subsecretaria de
Recursos. Passa as horas
vagas com a família.

Aniversariantes


