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Os desembargadores
federais Luiz Alberto
Gurgel de Faria
(presidente do TRF5)
e Manoel de Oliveira
Erhardt (corregedor
regional) foram
agraciados pelo
Comando Militar do
Nordeste (CMNE) com
a Medalha da Ordem
do Mérito Militar (OMM). O corregedor
regional recebeu a comenda na manhã
da última segunda-feira, durante a
solenidade de comemoração do Dia do
Exército, realizada no Parque Histórico
Nacional dos Guararapes, em Prazeres/
Jaboatão dos Guararapes. Por ocasião

Exército Brasileiro homenageia
presidente e corregedor do TRF5

do lançamento do
Processo Judicial
eletrônico (Pje) na
Justiça Federal no Rio
Grande do Norte, o
desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de
Faria não pôde
comparecer à
solenidade do CMNE.
A OMM foi criada em

1934 com o objetivo de homenagear os
cidadãos que tenham notáveis serviços
prestados ao País ou ao Exército
Brasileiro. Além dos magistrados do
Tribunal Regional da 5ª Região, outras
12 autoridades civis e militares foram
agraciadas com a medalha.

O curso de “Gestão Judiciária”,
promovido pela Justiça Federal em
Alagoas será concluído amanhã. A
iniciativa teve o objetivo de desenvolver
habilidades gerenciais e técnicas de
gestão, especificamente referente ao
planejamento, organização e ao
monitoramento e controle de atividades.

O Núcleo de Assistência à Saúde
(NAS) promove na próxima sema-
na um ciclo de debates sobre a psique.
As atividades iniciam na segunda-feira,
dia 26, com a apresentação do filme
Melhor Impossível, das 10h às 12h, na
Sala das Turmas. Na quarta-feira, no
mesmo horário e local, o assunto abor-
dado no filme será debatido por psico-
terapeutas credenciados pelo TRF5.
Melhor Impossível conta a história do
escritor obsessivo-compulsivo Melvin
Udall, interpretado pelo ator Jack
Nicholson. O NAS informa que a
iniciativa visa favorecer a atualização do
conhecimento reflexivo sobre a psique
e comportamento humano. Informações
com Fabiana Kovacs, ramal 9252.

Iniciado na segunda-feira, dia 19, o
treinamento foi voltado aos gestores que
já participaram de curso de
Desenvolvimento Gerencial oferecido
pela Administração e está inserido no
Programa Nacional de Capacitação
(PNC), da Justiça Federal. Ministradas
pelo professor da Fundação Getúlio

Vargas, Mauriti
Maranhão, as
aulas foram
realizadas no
miniauditório
da Seção
Judiciária de
Alagoas.

A Subseção Judiciária de Garanhuns (23ª
Vara) realiza processo seletivo para
preenchimento de vagas de conciliadores
e estagiários de Direito. As inscrições
poderão ser feitas até o dia 30 de abril, de
segunda à sexta-feira, no horário das 9h
às 18h, exclusivamente presencial, no
edifício-sede da Subseção. Informações:
www.jfpe.gov.br.

JFAL conclui nesta sexta-feira o curso de Gestão Judiciária

Dica para o uso dos elevadores

Seleção na JFPE

NAS promove ciclo
de debates sobre a
psique humana

A Divisão de Folha de Pagamento do
TRF5 disponibilizou, na Intranet, o
comprovante de rendimentos (IRPF) e
de Plano de Saúde referente a 2009
para a declaração de Imposto de Ren-
da Pessoa Física/2010. O documento
informa o total dos rendimentos,
imposto de renda retido na fonte e
outros dados. Para acessá-lo, basta
utilizar o mesmo procedimento do
contra-cheque e clicar na opção
Comprovantes de Rendimentos.

Imposto de Renda 2010

Fumar na cabine do elevador,
além de incomodar as outras

pessoas, é proibido por lei.
Impedir a partida do elevador por

qualquer motivo causa transtornos
e atrasos aos outros passageiros.

Manoel Erhardt
recebe comenda
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