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Perfil

Mural chega à 200ª edição dia 10

Dia de Camões

TRF fecha hoje e
reabre na 5ª feira Apelação abre carnaval dos servidores

Nesta sexta-feira decarnaval o restaurantedo TRF não funcionará.
A recifense Joana
D´Arc Sampaio Barros é técnica
judiciária concursada do TRF/5ª, des-
de 1990. Formada em Fisioterapia,
pela Universidade Federal de
Pernambuco, atua no gabinete do

desembargador federal
Ridalvo Costa, desde seu
ingresso nesta Corte. Nas
horas vagas, Joana D’Arc
gosta de ir à praia e de
pescar com o marido e os
três filhos.

O mural TRF Hoje chega à sua 200ª edi-
ção consecutiva, na próxima quinta-feira,
10. Desde seu primeiro número, em 14
de abril do ano passado, o TRF Hoje
terá publicado no dia 10 seu 200º perfil
de servidores do quadro, requisitados e
terceirizados, como forma de estreitar as

relações dentro do quadro de
pessoal. Além disso, o mural tem
procurado deixar seus leitores
bem informados no dia-a-dia, com
a publicação de notícias
atualizadas de seu inte-
resse.

A partir do meio-dia de hoje, os
servidores do TRF/5ª têm um en-
contro marcado com a folia. Ao
som da Frevioca, o bloco carna-
valesco Apelação faz concentra-
ção, antes de levar sua alegria
para as ruas do Recife Antigo, em
direção ao Teatro de Mamulengo,
na Praça do Arsenal. Lá é que o

frevo vai fazer o bloco pe-
gar fogo. No Teatro de
Mamulengo tem muita cer-
veja e comida típica regio-
nal. Quem não comprou a
camisa oficial do bloco, ain-
da é tempo de adquiri-la
com Ubiratan (ramal 9229),
ao preço de 10,00.

Dicas de carnaval

Com o objetivo de compatibilizar o
horário desta Corte aos festejos car-
navalescos e levando em considera-
ção a dificuldade de funcionamento
do Setor de Protocolo nesta sexta-
feira, por conta do desfile das agre-
miações carnavalescas no Recife An-
tigo, a presidente Margarida Cantarelli
resolveu decretar ponto facultativo
nesta Corte, na quarta-feira de cinzas.
Desta decisão ficam ressalvados os
casos dos servidores que trabalhem
em regime de plantão. A fixação do
horário do gabinete dos desembarga-
dores caberá aos respectivos magis-
trados. Hoje, o expediente será nor-
mal, das 8h às 13h, e o Tribunal volta
a funcionar na próxima quinta-feira.
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Galo da Madrugada
Desfile do Galo da Madrugada, que
deve reunir neste ano cerca de 2 mi-
lhões de foliões. A concentração é no
Forte das Cinco Pontas, no Sábado de
Zé Pereira, às 9h.

Multicultural
No “Pólo Mangue”, na Av. Cais da Alfân-
dega, o carnaval multicultural promovido

pela PCR destaca os shows de
Mombojó (dia 6), Cordel do Fogo Encan-
tado (dia 7) e Lenine (dia 8). Além dos
shows há tenda eletrônica e desfiles de
moda.

Tambores Silenciosos
No “Pólo Afro”, do Pátio do Terço, a Pre-
feitura escolheu como manifestações da
cultura negra, a apresentação de afoxés
e maracatus e a Noite dos Tambores Si-
lenciosos. Segunda-feira, 7, a partir das
22h30.


