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TRF5é o você
Criançada talentosa toma conta do hall do TRF5

Juiz Federal José Parente 
Pinheiro

SJCE
Inalda Vila Nova de Moura
Subsecretaria do Plenário

o finalzinho da tarde de on-
tem, o hall de entrada do 
Tribunal Regional Federal da 

5ª Região – TRF5 recebeu visitan-
tes ilustres: cerca de 30 meninos e 
meninas participantes do Projeto 
Criança Talento 2011. Os artistas, 
acompanhados dos pais e convida-
dos, autografaram o livro do pro-
jeto, que reúne textos e desenhos 
coproduzidos pelos talentos mirins. 
As crianças adoraram a ideia. O 
pequeno Tiago Altmeier Diniz, 8, 
gosta de animais e desenhou uma 
fazenda. Mas nada de ser veteriná-
rio. “Quando eu crescer, quero ser 
professor de matemática”, disse ele, 
que é filho da servidora Janine Alt-

meier (gab. 
do desem-
bargador 
federal Luiz 
Alberto Gur-
gel de Faria). 
Do outro 
lado do hall, 
a filha da 
servidora 
Cláudia Fer-
nanda Car-
valho Chagas, Luísa, 8, autografava 
seu desenho: ela mesma, na praia. 
“Eu gosto muito de brincar lá”. Já 
João Pedro N. de A. Melo, 6, fez um 
desenho sobre o personagem de 
videogame Sonic. “Ele é um ouriço!”. 

Dia do Dentista Brasileiro
Dia da saúde dentária

Durante o Encontro Nacional de 
Gestores de Metas, realizado nos 
dias 18 e 19/10, em Brasília, os 
representantes dos 90 tribunais 
brasileiros aprovaram as propos-
tas de metas para 2012 e 2013. O 
TRF5 foi representado pela juíza 
federal Joana Carolina Lins Perei-
ra, em substituição à gestora de 
Metas do TRF5, desembargadora 

Gestores definem Metas para 2012 e 2013
federal Margarida Cantarelli, e pe-
los servidores Juliene Tenório, di-
retora do Núcleo de Planejamento 
(Subsecretaria de Desenvolvimento 
Institucional), e Geraldo Xavier, 
diretor da Terceira Turma. No even-
to, além das propostas nacionais 
para todos os tribunais, os gestores 
de metas do Judiciário também 
apresentaram objetivos específi-

A animação 
do ambien-
te ficou 
por conta 
do prodí-
gio Lucas 
Morais, 13, 
filho da 
servidora 
Aldelita de 
Oliveira 
Morais, que 

encantou a todos com sua perfor-
mance no teclado.
Criança Talento - Realizado pelo 
TRF5 desde 2006, o projeto Crian-
ça Talento é uma forma de home-
nagear os servidores e seus filhos. 

cos que devem ser alcançados por 
cada segmento da Justiça (Federal, 
Eleitoral, Militar e do Trabalho). No 
total, foram aprovadas sete pro-
postas comuns a todas as esferas 
do judiciário para 2012, sendo duas 
específicas para a Justiça Federal: a 
Meta 6, que institui 10% a mais de 
audiências de conciliação do que 
as executadas no ano anterior; e a 

Meta 7, que prevê a implantação 
de gestão por processos de traba-
lho em 50% das Turmas Recursais. 
As sugestões apresentadas no En-
contro serão levadas para aprova-
ção dos presidentes dos tribunais, 
durante o V Encontro Nacional 
do Judiciário, que será realizado 
nos dias 17 e 18 de novembro, em 
Porto Alegre.

Em co-
memo-
ração ao 
Dia do 
Dentista, 
celebra-
do hoje, 
não po-
deríamos 
esque-
cer esse 
profissional que cuida da saúde 
bucal dos nossos servidores. A 
supervisora da Seção de Odon-
tologia do NAS, Degilane Cha-
gas, resume em uma palavra sua 
vida: satisfação. A dentista está 
há 18 anos no TRF5 e é uma 
mulher ‘de 1001 utilidades’: mãe 
de Deborah e Estevão, profes-
sora de radiologia, praticante 
de pilates, pintora nas horas 
vagas e ainda está fazendo es-
pecialização em Odontologia do 
Trabalho. Quando fala do TRF5, 
sua voz se enche de alegria. 
“O Tribunal reflete o lugar que 
eu imaginei trabalhar, ainda no 
tempo de faculdade. Aqui, te-
mos os recursos e o apoio para 
desenvolver uma odontologia de 
qualidade”.

Dentista sim, com muito 
orgulho

“O Criança Talento faz parte do 
nosso reconhecimento ao trabalho 
do servidor. E nada melhor que 
trazer a família para isto. Estão to-
dos de parabéns”, disse o diretor-
-geral do TRF5, Marcos Netto. A 
tarde de autógrafos foi a abertura 
da Semana do Servidor TRF5 2011. 
Hoje a programação segue com a 
primeira turma do curso de au-
tomaquiagem, que será realizado 
na Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe5), às 10h. À 
tarde, a partir das 16h, há a expo-
sição Talentos do Servidor, com 
apresentação musical do servidor 
Silvio Ferreira, da Subsecretaria de 
Material e Patrimônio.


