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Dia Internacional do Pólen

Diretoria Geral do TRF5 realizou ontem 
a primeira reunião administrativa com 
os chefes de gabinete dos desembar-

gadores da 5ª Região. A iniciativa retoma 
uma prática adotada desde a gestão da de-
sembargadora Margarida Cantarelli, no biê-
nio 2003/2005, e visa integrar e articular os 
servidores da área administrativa do Tribunal 
com os gabinetes para, cada vez mais, o 
TRF5 prestar bons serviços jurídicos à socie-
dade. Durante o encontro, a diretoria geral 
expôs os projetos, as prioridades, decisões, 
atividades e o que está sendo feito para 
alcançar as Metas 2011 do Conselho Nacio-

Diretoria Geral do TRF5 se reúne 
com os chefes de gabinete

nal de Justiça (CNJ) na gestão do 
presidente do TRF5, Paulo Roberto 
de Oliveira Lima; ao mesmo tem-
po em que acolheu as demandas 
dos gabinetes. “O propósito é 
noticiar o que tem sido realizado 
para o bom funcionamento do 
Tribunal, compartilhando decisões 
que repercutem no dia a dia dos 
gabinetes. Damos a atenção que eles pre-
cisam e merecem, pois aí reside o sucesso 
do trabalho oferecido à sociedade”, frisou 
Marcos Netto, diretor-geral. Essa prática é 
vista com louvor por Guilherme Lima, presi-

dente da Associação Nacional de Chefes de 
Gabinete (Anchegab) e chefe de gabinete 
do desembargador federal José Maria Luce-
na. “É importante destacar o cuidado que o 
TRF5 vem tendo, ao longo dos anos, com os 
gabinetes”, elogiou. 

Mais uma turma de 17 funcio-
nários terceirizados concluirá o 
Ensino Médio, graças ao Pro-
grama Telessala, desenvolvido 
através de uma parceria entre 
a Secretaria de Educação do 
Estado de Pernambuco (Seduc-
-PE) e o TRF5, firmada durante 
a gestão do desembargador federal Geral-
do Apoliano, no biênio 2001/2003 - não 
à toa, ele foi escolhido como patrono da 
referida turma. A formatura será realizada 

Telessala beneficia 17 terceirizados

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário 
Federal em Pernambuco (Sintrajuf/PE) infor-
ma que houve um equívoco no calendário de 
2011, distribuído aos servidores: o dia 8/06 foi 
marcado como feriado de Corpus Christi, mas 
a data correta é dia 23, véspera de São João.

hoje, às 17h, na sala da ESMAFE5 – Anexo I, 
e contará com a presença do presidente do 
TRF5, Paulo Roberto de Oliveira Lima, e do 
diretor-geral, Marcos Netto.

O TRF5 aprovou, na sessão do Pleno de ontem, um voto de 
congratulação para a procuradora regional da República 
aposentada Regina Coeli Campos de Meneses, que deixou 
o Ministério Público Federal no fim do mês de maio. O voto 
parabenizou Dra. Regina pela sua excelência no campo jurí-
dico. “É uma profissional competente, que abrilhantou o MPF, 
inclusive perante este Tribunal. É também um grande pesar 
não tê-la mais trabalhando conosco”, declarou o desembar-
gador federal Marcelo Navarro, que propôs o voto, desejan-
do a Dra. Regina tudo de bom nessa nova fase de sua vida.

Procuradora aposentada recebe 
voto de congratulação do TRF5

Sintrajuf/PE informa 
erro em calendário


