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Semana do servidor: entre a beleza 
feminina e a artística

m dia para as mulheres do 
TRF5 se sentirem mais que 
belas. Na Semana do Servi-

dor, a manhã de ontem foi delas, no 
curso de automaquiagem. O passo 
a passo foi explicado pela servi-
dora da assessoria da Presidência 
do Tribunal, Adna Bandeira Lins. A 
primeira etapa é o cuidado com a 
pele, que deve ser preparada para 
receber a maquiagem (limpeza, 
tonificação e hidratação). Em segui-
da, a correção, ou seja, o momento 
de disfarçar pequenos problemas, 
como olheiras e man-
chas na pele, com o 
auxílio de um bom 
corretivo. “Maquiagem 
não deixa a mulher 
mais bonita, serve para 
realçar. É a atitude que 
faz a mulher se sentir 
mais bela”, afirmou 
Adna Bandeira Lins. A 
segunda turma do cur-
so de automaquiagem 
acontece amanhã, às 
10h, na Sala 4 (1º andar) da Esmafe. 
É bom chegar cedo e sem produtos 

no rosto, otimizando o 
tempo.
Comemorações - Du-
rante a tarde, foi a vez 
de outra beleza apare-
cer no TRF5: a da arte. 
A exposição Talentos do 
Servidor foi inaugurada 
às 16h, no hall de entra-
da do edifício, ao som 
de Elvis Presley, Rena-
to Russo e Roberto Carlos. Isso 
mesmo. Os servidores soltaram a 
voz e entoaram, ao vivo, canções 

dos astros da música. Fotografias, 
artesanatos e até um documen-
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Barros Dias fará 
inspeção do TRF1

Expediente será 
normal no dia 28
O expediente na próxima sexta-
-feira (28), Dia do Servidor Pú-
blico, será normal no TRF5 e nas 
seções judiciárias vinculadas. 
O feriado foi transferido para a 
segunda-feira, dia 31. De acor-
do com o Ato nº 00663/2011 
(de 21/09/2011), assinado pelo 
presidente do TRF5, desembar-
gador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, também não 
haverá expediente nos dias 1 e 
2/11. Os prazos processuais que 
se encerram ou se iniciam nes-
ses dias ficam automaticamente 
prorrogados para o 1º dia útil 
subsequente.

O desembargador federal Fran-
cisco Barros Dias foi convidado 
para participar da inspeção anual 
do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, a ser realizada de 16 a 
25/11, em Brasília. Amanhã (26), às 
10h, o Conselho da Justiça Federal 
(CJF) fará uma reunião preparató-
ria sobre a referida inspeção.

JFAL realiza curso 
sobre os 10 anos 
dos JEFs
O núcleo alagoano da Esmafe5 
está com inscrições abertas, até às 
13h do dia 28/10, para o curso “10 
Anos de Juizados Especiais Fede-
rais Cíveis: Conquistas e Perspecti-
vas”. O curso é destinado a todos 
os magistrados e servidores do 
TRF5 e das seções e subseções ju-
diciárias vinculadas. O juiz federal 
Marco Bruno coordenará o evento, 
que será realizado no período de 
2 a 4/11, na Seção Judiciária de 
Alagoas (SJAL). O edital completo 
do curso está disponível no site da 
JFAL (www.jfal.jus.br).

JFPB conquista 
prêmio Nacional
O Projeto Empório Judicial, da 
Justiça Federal na Paraíba, con-
quistou o 2º lugar, na categoria 
Tecnologia da Informação, na XI 
Mostra Nacional de Trabalhos da 
Qualidade do Judiciário, realizado, 
na semana passada, em Brasília. O 
projeto foi destaque não apenas 
entre os organizadores da XI Mos-
tra, como também entre o público 
presente. O Empório Judicial trata-
-se de projeto lançado pela 10ª 
Vara da JFPB em Campina Grande, 
no ano de 2009, e que atualmente 
conta também com a participação 
das 5ª e 8ª varas federais parai-
banas (João Pessoa e Sousa), bem 
como das 16ª e 24ª varas federais 
pernambucanas (Caruaru). (Fonte: 
Ascom/JFPB).

tário foram apresentados, mos-
trando a todos os talentos que 
dos servidores do TRF5. “Fiz esse 
scrapbooking especialmente para 
a Semana do Servidor. Se chama 
‘Meu Sublime Torreão’, em home-
nagem ao hino de João Pessoa, 
que reúne vários postais antigos 
da capital paraibana”, diz a ser-
vidora Lisiane Ramalho, do gabi-
nete do desembargador federal 
Rogério Fialho. As comemorações 
da Semana do Servidor continu-
am no dia de amanhã (27), com 
o curso de automaquiagem e a 
degustação de cafés especiais no 
foyer do TRF5 (1º andar), a partir 
das 15h.


