
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó e Patrícia Gameiro
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2336
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos:  Juliana Galvão e  

Marcos Costa 

O

Aniversariantes

Carnaval: expediente no TRF5 será
alterado a partir desta sexta-feira
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Margarida Cantarelli recebe título de cidadã natalense

Exames admissionais

- Evite o uso de joias ou outros 
objetos de valor, tais como reló-
gios, celulares, Ipad etc;

-Não faça pagamentos com 
notas de alto valor;

- Faça refeições leves e tome 
muita água;

- Mantenha seus objetos pes-
soais, como carteira, celulares, 
bolsas, entre outros, à frente do 
seu corpo; 

- Desconfie de esbarrões ou 
empurrões. Após um esbarrão 
verifique, imediatamente, se to-
dos seus pertences ainda estão 
com você;

- Com exceção da CNH (Car-
teira Nacional de Habilita-
ção), procure portar cópias 
autenticadas dos documentos, 
lembrando que, no caso da 
documentação do veículo, a 
autenticação só e válida quan-
do realizada pelo DETRAN.
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Subsecretaria de Apoio Especial

expediente no Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

- TRF5 será alterado durante o 
período carnavalesco. De acordo 
com o Ato nº 0073, assinado no 
dia 4/02/2014, pelo presidente 
da Corte, desembargador federal 
Francisco Wildo, o expediente na 
próxima sexta-feira será das 8h 
às 12h. O horário será modificado 
em função da abertura oficial do 
Carnaval do Recife e dos desfiles 
das agremiações, que acontecem 
nas proximidades do Tribunal. Nos 
dias 3 e 4 (segunda e terça-feira 
de Carnaval) e no dia 5 (quarta-

-feira de Cinzas) não 
haverá expediente 
no TRF5 e nas se-
ções judiciárias da 
5ª Região. O retor-
no das atividades 
e o horário normal 
de funcionamento 
desta Corte ocor-
rerão na quinta-
-feira, dia 6/03. O 
documento prevê, ainda, que a 
alteração no horário não se aplica 
aos servidores que trabalham em 
regime de plantão e, também, que 
o expediente nos gabinetes ficará 

a critério de cada um dos desem-
bargadores. O Ato estabelece que 
os prazos processuais, com venci-
mentos no período, ficam prorro-
gados para o dia 6 de março.

A desembargadora fede-
ral Margarida Cantarelli foi 
homenageada, na última 
sexta-feira, pela Justiça 
federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN) e pela Câmara 
Municipal de Natal, com o 
título de cidadã natalense. 
Durante o evento, o vice-
-governador do Rio Grande 

do Norte, 
Robinson 
Faria, desta-
cou o traba-
lho desen-
volvido pela 
magistrada 
nos muni-
cípios poti-
guares, es-

pecialmente nas varas federais de 
Mossoró e Caicó. Em seu discurso, 
Margarida Cantarelli agradeceu o 
carinho e lembrou a parceria com 
os magistrados do Rio Grande do 
Norte. A magistrada, que já detém 
a cidadania caicoense e mossoro-
ense, lembrou o apoio que rece-
beu na ocasião da instalação das 
varas nas respectivas cidades.

Antes de 
tomar posse, 
o candida-
to aprovado 
em concurso 
público para 

o TRF5 realiza exame de saúde 
admissional, no Núcleo de As-
sistência à Saúde. Na ocasião, 
o novo servidor é atendido por 
médico, psicólogo e assistente 
social. Mais conhecido pelo seu 
caráter formal e de inspeção, o 
exame de saúde admissional é, 
na verdade, uma potente estra-
tégia na promoção da saúde. Ele 
permite o rastreamento e o diag-
nóstico precoce de problemas 
de saúde, além disso, possibilita 
a abordagem da relação entre 
saúde e trabalho. No primeiro 
contato com a unidade de saúde, 
o futuro servidor também é es-
timulado a adotar um modo de 
vida saudável e recebe esclare-
cimentos sobre o acesso à assis-
tência de saúde de qualidade.

O presidente da Terceira Turma, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, comunica que a sessão 
ordinária de julgamento que se-
ria realizada na quinta-feira, dia 
27/02, foi antecipada para a terça-
-feira, dia 25/02. A sessão ocor-
rerá, a partir das 14h, na sala de 
sessões do Pleno.

Aviso da
Terceira Turma


