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Aniversariantes

20 Janeiro

QUARTA

VI Fórum Mundial de Juízes
começa nesta sexta-feira

Criação da FAB
Dia do Farmacêutico

Servidor deve marcar
férias na Intranet

Inscrições para concurso
de juiz do trabalho

Des. Fed. Marcelo Navarro
TRF5

Juíza Federal Elise
Avesque Frota

SJCE

Juiz Federal Sebastião
José Vasques de Moraes
SJAL

A sexta edição do Fó-
rum Mundial de Juízes
será realizada nas ci-
dades de Porto Alegre
e Novo Hamburgo
(RS), de 22 a 24 de
janeiro, tendo como
tema central “Avanços
Civilizatórios”. A Asso-
ciação dos Juizes Fe-
derais do Brasil (Ajufe)
é uma das promotoras
do evento que contará com as presenças
do corregedor nacional de Justiça e mi-
nistro do Superior Tribunal de Justiça,
Gilson Dipp, e do secretário de Reforma
do Judiciário do Ministério da Justiça,

Rogério Favretto. A pro-
gramação do evento tra-
rá discussões sobre a
Organização do Poder
Judiciário, com debates
sobre propostas da es-
colha de membros e di-
reção dos Tribunais, ha-
vendo a possibilidade de
emendas constitucionais
e modificações na nova
Lei Orgânica da Magis-

tratura Nacional (Loman). Também serão
debatidos temas relacionados aos direi-
tos humanos e ao desenvolvimento sus-
tentável. Informações:
www.forumsocialmundial.org.br.

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª
Região (TRT6) está promovendo o XVIII
Concurso Público para Juiz do Trabalho
Substituto. As inscrições já estão abertas
e devem ser feitas até o dia 9 de feverei-
ro pelo site www.trt6.jus.br/18concursojuiz.
Informações: (81) 3224.7565/2129.2055
ou ccjuizes@trt6.jus.br.

A Subsecretaria de Pessoal do TRF5 in-
forma aos magistrados e servidores que
as férias do exercício 2010 podem ser
programadas. A marcação deve ser
agendada pela Intranet, utilizando o mes-
mo procedimento do contracheque e
clicando na opção Marcação de Férias.
Informações: 9334.

Massagem terapêutica
na Sala do Servidor
As sessões de massagem terapêutica na
Sala do Servidor, resultado de parceria
entre a Asserjufe e o Espaço Renascer,
são realizadas às segundas, das 13h às
19h, e quintas-feiras, das 9h às 15h, pela
massoterapeuta Rosana Andrade. Os as-
sociados têm desconto nas sessões.
Agendamento com Cristiane (9581).

O Carnaval nem começou e a folia já
está nas ruas! Olinda e Recife têm
programações para todos os gostos.
No próximo sábado, o Clube Atlântico
de Olinda recebe o Maracatu das Con-
xitas, a partir das 16h, com direito a
desfile pelas ladeiras da Cidade Alta.

Eu Acho é Pouco
Já no Recife, acontecerá a prévia car-

navalesca
do bloco
“Eu Acho é
Pouco”.
Para conhe-
cer a pro-
gramação
completa é
só acessar
o site

www.euachoepouco.com.br.

Enquete subsidia
Plano Anual de
Treinamento
Para saber os principais ansei-
os dos servidores na área de
capacitação, o Núcleo de De-
senvolvimento de Recursos Humanos
disponibiliza,
na Intranet,
uma enque-
te que dará
subsídios
ao  Plano
Anual de
Treinamen-
to do TRF5. A iniciativa vai ajudar a pro-
gramar palestras, treinamentos e cursos
para 2010, de modo a atender o interes-
se dos servidores desta Corte. Informa-
ções: 9818.


