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22SEXTA
Outubro

Aniversariantes
Josué Gomes Barbosa
Soservi/Limpeza

José Pedro de Albuquerque
Gab.do Des. Geraldo Apoliano

Janice Fonseca de Freitas Schuler
Gabinete da Presidência

23/10/2010 – Sábado
Eliseu Cândido Graciano
Staurus/Manut. Elétrica

Diego Silva de Souza
Lanlink/Informática

Vera Mª de Brito Silva Cal Muinhos
Gab.do Des. Francisco Wildo

Ana Regina R. Vasconcelos Dantas
Gab. da Corregedoria-Regional

24/10/2010 - Domingo
Flávia Regina Peixoto Santana
Gab. da Desa. Margarida Cantarelli

Gustavo Ferreira Santos
Esmafe5

Dia do Paraquedista

Semana do Servidor do TRF5 terá
homenagens e atividades variadas

Terminam, nesta sexta-feira, os
trabalhos de inspeção no Tribunal
Regional Federal da 5ª Região. A
inspeção começou pela Presidência e
continuou nos demais gabinetes dos
desembargadores, nas unidades
processantes e na área de tecnologia
da informação. A inspeção no TRF5 teve
início no dia 13 de outubro e chega ao
fim hoje. O ministro Francisco Falcão,

Termina Inspeção no Tribunal
corregedor-geral
da Justiça Fede-
ral, coordenou os
trabalhos com o
auxílio dos juízes
federais Ávio
Mozar José
Ferraz de Novaes
e Cesar Jatahy
Fonseca.

Magistrados, servidores e estagiários do
TRF5 e das Seções Judiciárias de Alagoas
(SJAL), Ceará (SJCE), Paraíba (SJPB),
Pernambuco (SJPE), Rio Grande do Norte
(SJRN) e Sergipe (SJSE) participam, de
hoje até domingo, da I Olimpíada da
Justiça Federal da 5ª Região. O evento,
que ocorre no Círculo Militar do Recife,
visa promover a interação dos 431
competidores inscritos.

Começa hoje
Olimpíada da 5ª Região

A equipe do gabinete do
desembargador Francisco Barros Dias
festejou, na tarde de ontem, dois anos
da chegada do magistrado no Tribunal
Federal Regional da 5ª Região. O grupo
comemorou com festinha e bolo a data
e o número alcançado de menos de
mil processos no mês de setembro.

Barros Dias faz
dois anos na Corte

O desembargador federal Francisco
Cavalcanti faz palestra, hoje, sobre
“O Direito à Propriedade e ao Meio
Ambiente Sadio na Visão do Poder
Judiciário”, no IV Simpósio Internacional
Sobre Propriedade e Meio Ambiente e no
IV Encontro Temático do Projeto
Casadinho. O evento, que começou
quarta-feira(20) e termina amanhã(23),
trouxe como questão principal a
efetivação do direito de propriedade para
o desenvolvimento sustentável. O objetivo
é contribuir para o desenvolvimento do
programa de pesquisa e ensino
interinstitucional, agregando professores
e pesquisadores do Brasil e do exterior.

Desembargador
Francisco Cavalcanti
faz palestra no Ceará

Começa, na próxima
segunda-feira(25), a
programação da Semana
do Servidor-2010 do
TRF5, com a realização
do Hiper Aulão de Ginás-
tica Laboral, no Foyer do
Pleno desta Corte. O
evento acontecerá nos
horários das 14h, 15h e
16h e as inscrições estão
sendo feitas com Raquel,

no ramal 9462. Na terça-feira(23), os fes-
tejos serão dedicados ao Dia das Crianças,
com recreação para meninos e meninas
de 06 a 10 anos, no horário das 15 às 17h,

com animadores infantis. Às 17h, teremos
uma apresentação musical com filhos de
servidores que vão interagir com os pais,
tocando órgão, flauta e saxofone. Também
haverá exposição de fotos da olimpíada,
num resgate dos melhores momentos dos
primeiros jogos da 5ª Região. Na quarta-
feira, será a vez da homenagem às servi-
doras aposentadas, com o Curso de
Scrapbookiong e mais Talento Servidor,
com música ao vivo das 12h às 15h, durante
o almoço no restaurante do TRF5. Servido-
res terão 20% de desconto no almoço ou
lanche. Durante a semana, o Spettus do
Derby terá preço especial para funcioná-
rios do Tribunal, no rodízio do almoço.

Francisco
Falcão


