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O curso “Aspectos Importantes da
Reforma do Código de Processo
Penal – Leis 11.690/08 e 11.719/08”
será realizado hoje e amanhã, na
Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe5). As aulas
acontecem das 9h às 17h30, no
auditório da Escola (Anexo I) e terão
como expositores o desembargador
federal Lázaro Guimarães e os juízes
federais Amanda Lucena, Cesar Arthur
Carvalho, Danielle Souza, Danilo
Fontenelle e Georgius Credidio, além do
procurador da República Rogério
Romano. O curso, promovido pela

Esmafe realiza curso sobre
reforma da CPP

Esmafe5, é dirigido aos servidores
lotados nos gabinetes dos
desembargadores do Tribunal.

A segunda audiência pública
para contratação de empresa
especializada em plano privado de
assistência à saúde, que deverá vigorar a
partir de março do próximo ano, será
realizada hoje, a partir das 9h, na Sala
das Turmas. Recentemente, o Tribunal
realizou uma enquete, através da
Intranet, para conhecer o grau de
satisfação dos usuários do plano Sul
America. De acordo com a Diretoria
Geral, o resultado da pesquisa, além dos
comentários enviados pelos servidores,
na medida do possível, funcionará como
parâmetro para a nova contratação.

TRF realiza segunda
audiência para definir
plano de saúde

A Subsecretaria de Informática informa
que já estão disponíveis duas salas para
videoconferência no edifício-sede do
TRF5. As salas estão localizadas no 3º
andar, com capacidade para 7 pessoas,
e no 8º andar, com espaço máximo para
20 servidores. Quem precisar utilizar
salas para reunião de trabalho, deverá
agendar dia e hora através do e-mail
videoconferencia@trf5.jus.br.

Novas salas para videoconferência

Nesta quarta-feira, a Seção de Saúde/
DAMS dá inicio a campanha de
vacinação contra o vírus da hepatite
(A e B) para magistrados e servidores
desta Corte, que ainda não foram
imunizados. Por não dispor de
espaço suficiente para
armazenamento e refrigeração das
doses, a equipe de saúde solicita que
os interessados façam o
cadastramento o mais rápido
possível, uma vez que a imunização
acontecerá no mesmo dia do
recebimento das vacinas.  A
expectativa da DAMS é vacinar 300
servidores este ano. Mais
informações podem ser obtidas no
Setor de Enfermagem, pelos ramais
9866 ou 9296.

Estão abertas, até o dia 19 de setembro,
as inscrições para o curso de pós-
graduação da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE). Os interessados
na Especialização Lato Sensu em
Direito e Decisão Jurídica devem se
apresentar de segunda à sexta-feira, no
prédio da pós-graduação em Direito da
UFPE. Mais informações: 2126-7907.

Lázaro
Guimarães

UFPE abre inscrições
para pós-graduação em
Direito e Decisão Jurídica

Missa de 7º dia
A missa de 7º dia em memória

de Silvany Campelo ocorrerá
hoje, às 19h, na Igreja do

Menino Jesus (Pina).

DAMS inicia
imunização contra
hepatites A e B
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