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Aniversariantes

Votação para o CG-PRIM termina hoje

Eventos marcam Dia do Servidor

Ministra Fátima Nancy 
Andrighi 

STJ

Daniela El-Deir Costa de Araújo
Secretaria Administrativa

stá aberta, des-
de a última 

sexta-feira (23), a vo-
tação para a escolha 
dos representantes, 
titular e suplente, 
dos servidores da 
5ª Região no Comi-
tê Gestor Regional 
para Implementação 
e Gestão da Política 
Nacional de Atenção 
Prioritária e Orça-
mentária do 1º Grau 
de Jurisdição, o CG-
-PRIM. Para votar, o servidor deve 
acessar, nos destaques da Intranet, 
o link “Homologada a relação de 
inscritos para o Comitê Gestor 
Regional – CG-PRIM”. Na página 

seguinte, estará disponível o link 
para o formulário de votação. O 
servidor deve, primeiramente, 
autenticar-se no sistema, através 
de login e senha, os mesmos uti-

Servidor Público, hoje é dia de 
dar uma pausa para comemo-
rar a data. A tarde promete ser 
bem animada. Venha conferir a 
programação, logo mais às 16h, 
iniciando com uma degustação 
de cafés gourmets e lanches, 
oferecidos pela empresa Cofee-
bar e pelo Restaurante O Porto. 

Em seguida, haverá um bate-papo 
com o presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fialho, 
que vai falar, entre outros assuntos, 
sobre alguns projetos que visam à 
melhoria da qualidade de vida do 
servidor. A programação também 
vai contar com uma exposição de 
fotos dos servidores que com-

põem os setores do TRF5. A apre-
sentação do humorista paraibano, 
Cristovam Tadeu, às 17h, no Pleno 
do Tribunal, com o espetáculo 
“Movimento Humorial”, paródia 
de uma aula-espetáculo do mes-
tre Ariano Suassuna, explorando o 
seu lado mais engraçado, encerra 
a programação comemorativa.

Emoção - A homenagem 
da Justiça Federal do Rio 
Grande do Norte (JFRN) e 
do Ministério Público Fe-
deral (MPF) ao ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, 
Marcelo Navarro Ribeiro 
Dantas, ontem, no auditório 
da seção judiciária foi mar-
cada pela emoção. O espa-
ço ficou pequeno para a quantida-
de de magistrados, procuradores, 
parlamentares federais, advogados, 
professores, familiares e amigos do 
ministro que estavam presentes. 
Todos os oradores destacaram as 

O Distrito 4500 
do Rotary In-
ternational e as 
Guerreiras do 
Calendário con-
vidam para o 

lançamento da edição 2016, com o 
tema “A vida é uma obra de arte”. 
O evento será realizado hoje (27), 
às 19h30, no Skillus Restaurante, 
Ilha do Leite. O projeto Guerreiras 
do Calendário busca fortalecer a 
autoestima de mulheres em tra-
tamento do câncer de mama. O 
TRF5 abrigou, este ano, uma expo-
sição fotográfica do projeto.

qualidades não apenas do jurista, 
mas também do homem ali home-
nageado. Visivelmente emociona-
do, Ribeiro Dantas falou da grande 
alegria sentida com aquele mo-
mento e agradeceu com um con-
tundente: “muito obrigado”.

Rosângela Denise V. Santos Amarante
Subsecretaria de Recursos
Rafael Nuno de Souza Maia Wanderley
Gab. Des. Federal Paulo Roberto de O. 
Lima
Anderson Acioli da Silva
Divisão de Comunicação Social
Débora Araújo de Souza
NDRH

A Presidência do TRF5 transferiu 
o feriado do dia 28 de outubro, 
comemorativo ao Dia do Servidor 
Público, para o dia 30/10 (sexta-
-feira). A decisão considerou por-
tarias do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão e do 
TRF da 1ª Região. O horário dos 
gabinetes deve ser fixado por cada 
desembargador federal a seu cri-
tério. Os prazos processuais com 
vencimento no dia 30/10 ficam 
automaticamente prorrogados 
para o dia 3 de novembro, já que 
na segunda-feira (2/11) é Dia de 
Finados, feriado nacional.

Feriado

lizados para o Portal do 
Servidor.  A votação segue 
até hoje (27).
Inscritos – Oito servidores 
se candidataram à vaga 
do Comitê, que servirá de 
canal para interlocução 
entre a Administração, os 
magistrados e os servi-
dores: Ana Luiza Tavares 
Soares da Silva (JFPE); 
Augusto de Queiroz Lima 
(JFCE); Elmano Siqueira 
de Araújo Chaves (JFCE); 
Eraldo Prado Pedrosa Filho 

(JFPE); Gianpaolo Teixeira Priante 
(JFCE); Maria Cristina de Oliveira 
Nogueira (TRF5); Paulo Sérgio da 
Silva Falcão (JFAL); Rogério Xavier 
da Costa (JFPB). 


