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Aniversariantes
Manoel Gomes Quintiliano
Seção de Som
Ana Cynara e Silva dos Anjos
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
José Pedro de Alcântara Neto
VIP Segurança

Classificados
Férias inesquecíveis (Olinda) –

De 3 a 24 de janeiro, com uma
equipe de pedagogos e professo-
res de Educação Física. Informa-

ções: 8829.2149/9997.7514.

Colônia de Férias (Boa Viagem) -
Promovida pela Today Idiomas, no

período de 15 a 19 de janeiro.
Informações: 3465.8699

TRF estuda modernização administrativa

Início do recesso forense

Dia do Mecânico

Um balanço das ações administrativas de
2006 será feito pelo presidente Francis-
co Cavalcanti, em reunião nesta quarta-
feira, a partir das 14h, com diretores do
TRF da 5ª Região. Na ocasião, também
serão levantadas as principais realiza-
ções nesses 21 meses da atual gestão
do Tribunal. Além da diretora geral
Sorária Caio, participarão do encontro
diretores de Secretarias, Subsecretarias
e Divisões desta Corte.

Reunião encerra ano administrativo
no Tribunal

Começa hoje e prosse-
gue até o dia 6 de janeiro
de 2007 o recesso foren-
se no TRF5, de acordo
com o Ato nº 658/2006
assinado pelo presidente
Francisco Cavalcanti. Nes-
se período, as Secretarias
das Turmas e o Pleno do
Tribunal funcionam em re-
gime de plantão para re-
cebimento e tramitação
dos chamados processos

urgentes. A decisão refe-
re-se às medidas que im-
pliquem em perecimento
de direito ou dano
irreparável, a exemplo de
habeas corpus, manda-
dos de segurança e me-
didas cautelares. O horá-
rio de atendimento no re-
cesso será das 13h às
18h, de segunda à quinta-
feira, e das 8h às 13h,
nas sextas-feiras.

TRF5 atende medidas urgentes durante recesso

O retorno das atividades e do ho-
rário normal de funcionamento
desta Corte ocorrerá no dia 8 de
janeiro. Na quarta-feira seguinte
(10/01/07), será realizada a pri-
meira reunião plenária do ano no
TRF da 5ª Região, que compre-
ende os Estados de
Pernambuco, Paraíba, Rio Gran-
de do Norte, Ceará, Alagoas e
Sergipe.

No período de recesso, os estagiários de
nível superior desta Corte estarão dis-
pensados do expediente. Além disso, os
universitários terão direito ao afastamento
por 10 dias, no mês de janeiro, e seus
supervisores deverão comunicar ao
CDRH/Setor de Acompanhamento de Es-
tágios de Nível Superior. A determinação
está contida no Ato nº 657, assinado pelo
presidente Francisco Cavalcanti. Informa-
ções: 9706.

Estagiário de nível
superior é dispensado
no recesso forense

Por conta da implantação do sistema
informatizado (SARH), a Divisão de As-
sistência Médica e Social lembra que os
servidores devem entregar os recibos
escolares até o dia 05 de janeiro de
2007, impreterivelmente. A DAMS funcio-
nará em regime de plantão no período de
recesso, o que permitirá o recebimento
dos comprovantes de pagamento das
escolas. Maiores informações: 9864.

Plantão da DAMS
recebe comprovante de
pagamento escolar


