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Aluguel de bicicletas: 
última chamada!
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Competições da III Olimpíada da JF5 
começam hoje

Prazo para entrega 
de certidões se 
encerra hoje 

Continuando a homenagem aos servidores do TRF5, iniciada ontem, confira 
aqui mais alguns depoimentos sobre a importância de ser servidor do TRF5.

Parabéns, Servidor!

Pertenço ao quadro do 
TRF5 desde julho de 
1989. Tenho a certeza de 
que pude incorporar ao 
meu patrimônio funcio-
nal (e moral), principal-

mente nos quase dois últimos anos, 
em face dos deslocamentos a serviço 
da Corregedoria-regional, conceitos 
valorosos, voltados para a efetivação 
de um serviço público mais célere e 
eficiente. Sinto orgulho, mesmo, em 
pertencer ao serviço público, e, es-
pecialmente, a esta Casa”, destacou 
Edson Santana, da Corregedoria.

Carolina Medeiros 
ingressou no TRF5 em 
fevereiro deste ano. 
“Tive muita sorte, pois 
estou conseguindo pôr 
em prática os meus co-

nhecimentos, redigindo minutas no 
gabinete onde estou lotada, o do 
desembargador Luiz Alberto Gurgel 
de Faria. Está sendo muito bom tra-
balhar aqui. O ambiente é excelen-
te e as pessoas me ajudam muito, 
tiram minhas dúvidas. A equipe do 
gabinete facilitou a minha adapta-
ção aqui no Tribunal”.

Roseane de Souza 
Lira trabalha no TRF5 
há 12 anos e revela 
que, através des-
se trabalho, obteve 
realizações pessoais 

e profissionais. Casada e mãe de 
uma menina de 5 anos, a servido-
ra da Segunda Turma já trabalhou 
em outros setores, como o Pre-
catório e o gabinete de Dr. José 
Baptista. “Gosto bastante do meu 
ambiente de trabalho, faço muitos 
e bons amigos aqui no Tribunal”, 
destacou.

abertura oficial da III Olimpí-
ada da Justiça Federal da 5ª 
Região será amanhã, às 8h. 

A solenidade será comandada 
pelo presidente do TRF5, desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima. Mas, as competi-
ções começam a partir das 13h30 
de hoje, nas quadras do Círculo 
Militar do Recife, com torneios 
de vôlei masculino e de tênis. O 
Comitê Olímpico lembra que a 
doação de alimentos não perecí-
veis para a campanha “Olimpíada 
Solidária” pode ser feita até o dia 
16/11. Os produtos devem ser en-
tregues a Ricardo Cesar, na Subse-
cretaria de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade (SOF), localizada no 
6º andar.
Programação - Os jogos conti-
nuam durante todo o dia de sá-
bado, encerrando no domingo, 
dia 11/11. O gerente do projeto, 
Geraldo Alves, da Diretoria Ge-
ral, informa que a programação 
esportiva, com o horário de cada 
jogo e as regras específicas de 
cada modalidade, está disponível 
no Portal Olímpico e nos cartazes 

que estão 
afixados nos 
elevadores. 
Para saber 
mais, bas-
ta clicar no 
banner III 
Olimpíada da 
Justiça Federal da 5ª Região, no 
site do TRF5 (www.trf5.jus.br) ou 
na Intranet. Outra informação im-

Quem deseja participar do passeio 
ciclístico e ainda não alugou a bicicleta, 
deve se apressar: restam poucas unida-
des nas empresas conveniadas. A Ciclo 
Adventure ainda conta com nove bikes. 
Já na Rocha Locadora, restam dez.
Informações sobre os aluguéis:
CICLO ADVENTURE
Tel.: (81) 3125-0875;  
(81) 9965-7717; (81) 9826-1115
Valor: R$ 20 (bicicleta e capacete).
Falar com Francisco.
ROCHA LOCADORA
Tel.: (81) 8836-2530;  
(81) 9698-1000
Valor: R$ 30 (bicicleta e capacete).
Falar com Hugo.

Termina hoje o prazo para os 
servidores ocupantes de cargo 
ou função comissionada (FC-01 a 
FC-06 e CJ-1 a CJ-4) entregarem 
as certidões ou declarações refe-
rentes à Resolução nº 156/2012- 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). A Subsecretaria de Pessoal 
informa que, a partir da próxima 
segunda-feira (11/12), os servi-
dores não ocupantes de função 
comissionada, ou ocupantes de 
função comissionada FC-01 a 
FC-04, que forem exercer função 
comissionada FC-05 e FC-06 em 
substituição ou cargo em comis-
são, também deverão apresentar 
as certidões exigidas pela Reso-
lução nº 156/2012-CNJ. Os links 
para ter acesso aos documentos 
(Ficha Limpa) estão na Intranet. 
Mais informações através dos 
ramais 9232 e 9334. 

portante: as camisas dos inscritos 
já estão disponíveis na DG, com 
Geraldo (ramal 9287). 


