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Dezembro
13
QUARTA

Aniversariantes
Juíza Federal
Danielle Souza de
Andrade e Silva
SJPE

Gustavo Pacífico Cabral
Secretaria Judiciária
José Manoel Ferreira
Natiflora

Pleno se reúne pela última vez no ano.

Os quinze
desembargadores do
Tribunal Regional Federal da
5ª Região (TRF5) estarão
reunidos nesta quarta-feira,
a partir das 14h, para eleger
o novo dirigente desta
Corte. Na mesma Sessão
do Pleno serão escolhidos
os sucessores dos
desembargadores federais
Paulo Roberto de Oliveira
Lima (vice-presidente), Luiz
Alberto Gurgel de Faria
(corregedor-geral) e Margarida Cantarelli
(diretora da Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região - Esmafe5). Os

Tribunal elege novo presidente

Dirigentes do Controle
Interno, Diretoria
Geral, Secretarias
Administrativa e Judiciária e das
Subsecretarias de Orçamento,
Pessoal, Informática, Administra-
ção Predial e Apoio Especial
reuniram-se, segunda-feira, para
discutir a minuta de Resolução
que visa disciplinar a protocoliza-
ção de documentos e a forma-
ção de processos administrativos
no TRF5. A proposta será apreciada pelo
Conselho de Administração.

Diretores debatem
protocolo de
documentos

Magistrados, servidores, terceirizados e
estagiários desta Corte estarão
reunidos, nesta quarta-feira, para a
confraternização de Natal, que tem
início às 18h, no pátio externo do
TRF5. Em cada mesa será colocada
uma garrafa de vinho e uma tábua de
frios e ainda haverá duas mesas com
drinks tropicais. A Orquestra de André
Travassos e um show com a cantora

Marina Elali são
as principais
atrações da
festa, que inclui
sorteio de
brindes e ceia
natalina,
acompanhada
de sucos e
refrigerantes.

Confraternização Natalina acontece hoje

Se você está concluindo o curso
ou pretende encerrar o estágio

no TRF5, nos meses de
dezembro ou janeiro, deve

comparecer ao Setor de
Acompanhamento de Estágio de

Nível Superior (5º andar).
Informações com Nancy,

ramal 9706.

Estagiário de nível
superior é convocado

eleitos para o biênio 2007/2009
assumirão os cargos durante sessão
solene, no dia 28 de março de 2007.

O presiden-
te Francis-
co Caval-
canti pro-
moveu, se-
mana pas-
sada, jantar
de homena-
gem a alu-
nos adultos

da Escola Nossa Senhora do Pilar
(Bairro do Recife), que concluíram a 4ª
série do Ensino Fundamental. O TRF5
distribuiu entre os estudantes oito cursos
básicos de Informática. Na ocasião,
também foi escolhido o cartão de natal a
ser enviado pelo Tribunal. O trabalho
vencedor do concurso, realizado entre
crianças da Escola, foi produzido por
Márcia Lopes da Silva (8 anos).

Presidente homenageia alunos do Pilar


