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QUARTA

Aniversariantes

Outubro
Sérgio Paulo Gomes de Oliveira
Gab. Des. Lázaro Guimarães

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Livro

“A nação funciona
através do funcionário
público”. Com essas
palavras, o
desembargador
federal José Baptista
de Almeida Filho
(presidente do TRF5)
destacou a
importância deste
trabalhador na
abertura da
solenidade em
homenagem ao Dia
do Servidor Público,
na tarde de ontem, no Salão do Pleno
desta Corte. Em seguida, o juiz federal
William Douglas (SJRJ), professor
universitário e conferencista da Escola
da Magistratura do Estado do Rio de
Janeiro (EMERJ), proferiu  palestra
sobre “Qualidade e Produtividade no
Serviço Público”. O palestrante destacou
a diferença entre o setor público e a
iniciativa privada. De acordo com William
Douglas, na iniciativa privada existe maior
controle e mais cobrança de resultados,
enquanto que no serviço público, não há
mecanismos de controle e avaliação
suficientemente eficazes. O magistrado

Qualidade e produtividade são
destacadas no Dia do Servidor

Nesta quarta-feira, a
Subsecretaria de Informática do
TRF da 5ª Região promove a palestra
“PMI: Tornando o Gerenciamento de
Projetos Indispensável para os
resultados” direcionada aos técnicos de
TI do Tribunal e profissionais que
trabalham com gestão e execução de
projetos. O evento, que será ministrado
pelo presidente do Project Management
Institute Chapter de Pernambuco - PMI,
Paulo Camargo, acontecerá na Sala das
Turmas (2º andar), das 16h às 17h30. As
inscrições devem ser feitas no site
www.trf5.jus.br.

Informática debate
gerenciamento de
projetos

Em homenagem ao Dia
Nacional do Livro,
comemorado hoje, a
Biblioteca do TRF5 lança
uma campanha junto aos
servidores do Tribunal para
arrecadar novos  títulos para
ampliar o acervo do “Clube
do Livro”. O importante é
que as doações não sejam da área
jurídica. Atualmente, o Clube do Livro

Biblioteca faz campanha para arrecadar livros
conta com mais de 150 obras
literárias (poesia, romance,
ficção e crônica) doadas por
servidores. Depois de
identificadas, catalogadas por
assuntos e com sistema anti-
roubo, as publicações serão
emprestadas aos servidores
por um prazo de 30 dias. Mais

informações com Ísis, pelos ramais
9451 e 9452.

As fotos de eventos ocorridos no
Tribunal podem ser acessadas na
Intranet. O usuário deve clicar em

SERVIÇOS e escolher a opção
GALERIA DE FOTOS DE

EVENTOS.

Fotos de eventos

Doação de sangue
A servidora Dalva Martins

(Recursos) solicita a doação de
sangue tipo A negativo, que deve

ser feita ao Hemope, em nome de
Arthur Nogueira Lima Neto,

internado no Hospital Memorial
São José.

Visite a sala da Asserjufe (16º
andar) e se informe sobre as

vantagens oferecidas aos
associados. Informações: 9581.

Asserjufe

ressaltou,
também, a
importância
da adminis-
tração e do
marketing
nas institui-
ções, prin-
cipalmente
no Judiciá-
rio, que é
vítima de
muitas
críticas. O evento foi encerrado pelo
desembargador federal Rogério Fialho.


