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Aniversariantes

TERÇA

Doação de Sangue

C

A servidora Sarah Mendonça Gue-
des, do gabinete do desembargador 

federal Marcelo Navarro, solicita a 
doação de qualquer tipo de sangue 
ao Hemope, em nome de Mariano 
Domingues Mendonça, pai da ser-

vidora, que está na UTI do Hospital 
Unicordis.

Térreo da ampliação do TRF5 começa a ser ocupado
Último dia para  
entrega de  
comprovante de bens

Defensoria Pública e JFAL realizam 
mutirão

Aprendiz passa na Facottur

Catarina Holanda de Castro Batista
Subsecretaria de Controle Interno

Emile Yasser Safieh
Gab. Des. Fed. Edílson Pereira 
Nobre Júnior

Stênio Alcântara de Barros e Silva
Secretaria Judiciária

Marcos Antônio de Lima
SOSERVI

Dia do Assistente Social
Dia do Gerente Bancário

omeçou 
ontem 
(14) a 

mudança da 
Subsecretaria 
de Material 
e Patrimônio 
(SMP) para 
o térreo da 
ampliação do 
Tribunal. A 
SMP ocupava o 6º andar do edifí-
cio Djaci Falcão. O Setor de Com-
pras da referida Subsecretaria já foi 
totalmente relocado e o de Patri-

mônio segue com a transferência 
dos computadores e arquivos até 
o final da semana. O Almoxarifado, 
também vinculado à SMP, continu-

ará fun-
cionando 
no Anexo 
2. Para o 
diretor 
da SMP, 
Ricardo 
Bowman, a 
mudança 
foi aprova-
da. “Es-

tamos satisfeitos com a mudança 
para o novo local”, declara.
Recursos – Desde a última quinta-
-feira (10), parte da Subsecreta-

Para marcar o Dia da Defenso-
ria Pública, comemorado em 19 
de maio, a Defensoria Pública 
da União em Alagoas (DPU/AL), 
em parceria a Justiça Federal em 
Alagoas (JFAL), realiza, hoje e 
quarta-feira (16), um mutirão de 
atendimento extraordinário. O 
mutirão será realizado das 13h 
às 17h, na sede da JFAL. Nesse 
período, serão realizadas orien-
tações jurídicas e atendimentos 

iniciais em relação às causas 
que envolvam matéria federal 
e eleitoral. Poderão ser atendi-
das pessoas que necessitam de 
orientação e assessoria jurídica 
em relação a todos os órgãos 
federais, como a Caixa Econô-
mica Federal, o INSS, o Ibama, a 
Funai, a OAB, a Codevasf, Forças 
Armadas, Fazenda Nacional e 
outros. Mais informações pelo 
telefone (82) 3194-2300.

A estagiária aprendiz Rayane 
Laurentino, lotada na Divisão de 
Protocolo, Registro e Distribui-
ção, entrou na estatística dos 
aprendizes que passaram no 
vestibular. Com apenas 16 anos, 
Rayane está estudando Tecnolo-
gia em Gestão de Recursos Hu-
manos, na Faculdade de Comu-
nicação, Tecnologia e Turismo de 
Olinda (Facottur), em Olinda. De 
acordo com ela, o contato com 

os testes de 
avaliação para 
entrar no TRF5 
lhe ajudou na 
escolha do 
curso. “Os tes-
tes iniciais que 
fiz com ‘Dona 
Sônia’ chama-
ram minha atenção e eu pensei 
que um dia estaria aplicando 
esses questionários”, afirma.

Termina hoje (15/05) o prazo 
para os servidores apresentarem 
a declaração de bens e renda, na 
Subsecretaria de Pessoal. O do-
cumento deverá ser preenchido 
em formulário de papel, conforme 
modelo do Tribunal de Contas da 
União - TCU, ou autorização de 
acesso exclusivamente aos dados 
de Bens e Rendas das Declarações 
de Ajuste Anual do IRPF e das res-
pectivas retificações apresentadas 
à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. Mais informações pelo ra-
mal 9334.

ria de Recursos Extraordinários, 
Especiais e Ordinários começou 
a se instalar no térreo da amplia-
ção do TRF5: o Núcleo de Apoio 
Administrativo e Judiciário da 
vice-presidência e os setores de 
Publicação, Processos Criminais, 
Cumprimentos de Despachos, 
Admissibilidade e Sobrestados já 
foram transferidos. Os servidores 
já possuem acesso à internet e 
estão trabalhando normalmente. 
“Adoro mudanças. Aqui o espaço é 
mais amplo e organizado”, aprova 
a servidora Lúcia Lucena. 


