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Dia do servidor será 
comemorado com palestras

Agentes de segurança participam de capacitação

Marcação de férias

Outubro Rosa 

ara comemorar o Dia do 
Servidor (28 de outubro), o 

Núcleo de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos (NDRH) do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 programou duas palestras 
que serão realizadas nos dias 22 e 
24 de outubro, às 16h, no auditório 
do Pleno do TRF5. Os temas focam 
a saúde física e financeira do servi-
dor. Além de homenagear os servi-
dores, a programação visa propor-
cionar momentos de integração e 
conhecimento. 
Temas - No dia 22, a médica reu-
matologista que trabalha no Nú-

cleo de Assistência à Saúde (NAS) 
do TRF5, Lílian Azevedo, abordará 
o tema “Artrite X Artrose – Qual 
a Diferença?”. No dia 24, os con-
sultores da empresa GM Planeja-
mento Financeiro, Gustavo Maia 
e Eduardo Ribeiro, farão palestra 
sobre o tema “Planejamento 
Financeiro e Familiar”. No dia 
25/10, os consultores farão 
uma oficina de consultoria, 
atendendo, individualmen-
te, a 10 servidores sorteados 
durante a realização da palestra 
do dia 24. O atendimento será 
realizado na Sala de reuniões do 

Termina hoje (16) a primeira turma do 
curso de aperfeiçoamento de agentes de 
segurança do TRF5. A capacitação teve 
início na segunda-feira (14/10) e tem 
como objetivo reciclar servidores ocu-
pantes do cargo efetivo de Técnico Judi-
ciário- Área Administrativa – Especialida-
de em Segurança e Transporte, prevista 
no Plano de Capacitação do exercício 

As subsecretarias de Tec-
nologia da Informação (STI) 
e de Recursos Extraordiná-
rios, Especiais e Ordinários 
(SREEO) também aderiram 
à campanha Outubro Rosa, 
que simboliza a luta contra 
o câncer de mama. Na STI, 
servidoras, terceirizadas e 
estagiárias se reuniram na 
semana passada para dis-
cutir sobre o assunto e falar 
da importância da conscien-
tização das mulheres sobre 
a prevenção e diagnóstico 
precoce da doença. Na SRE-
EO, servidores vestiram uma 
peça de roupa na cor rosa para 
simbolizar a adesão do setor, 
mostrando a importância da 
conscientização sobre a doença.

Doação de Sangue

A prima do servidor Geraldo Al-
ves (Diretoria Geral), Raíssa Alves 

Tenório de Almeida, foi submetida 
a uma cirurgia, ontem (15/10), no 
Hospital Santa Joana. A paciente 

já utilizou várias bolsas de sangue, 
em razão disso, é necessário repor 
o estoque utilizado. A doação, de 

qualquer tipo sanguíneo, deve-
rá ser feita ao Banco de Sangue 

Hemato, na Av. Lins Petit, nº 264, 
Ilha do Leite, em nome de Raíssa 
Alves. O Hemato fica ao lado do 

centro administrativo da Unimed, 
após a praça “Chora Menino”. O 

horário de funcionamento é das 7 
às 18h, de segunda a sábado.

A Subsecretaria de Pessoal informa 
que se encerra, no dia 5 de novem-
bro, o prazo para a marcação das 
férias a serem usufruídas em 2014. 
De acordo com o diretor do setor, 
Onaldo Mangueira, o procedimen-
to é o mesmo de anos anteriores. 
Mais informações pelo ramal 9334.

de 2013. O treinamento foi ampliado para 
atender a todos os servidores que atuam 
na área e será realizado em duas turmas. 
De acordo com o Núcleo de Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos (NDRH), o 
conteúdo é dividido em três módulos: “Pri-
meiros Socorros”, “Imobilizações Táticas” 
e “Uso Programado da Força”. A próxima 
turma acontece nos dias 21, 22 e 23/10.

15º andar, em horário previamente 
agendado.


