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Comissão dos 25 anos do TRF5 planeja 
eventos comemorativos para 2014

Foto: José Luiz Faria SCO/STJ

Semana do servidor inicia com palestra na área de saúde

Curso de Direito 
Previdenciário

Ramal de suporte ficará indisponível
Comissão 25 anos do 
Tribunal Regional Fe-

deral da 5ª Região – TRF5 se 
reuniu, ontem, na Secretaria 
Administrativa do TRF5. Em 
discussão, a programação 
comemorativa para celebrar 
as bodas de prata do Tribu-
nal, que acontece em março 
de 2014. Entre as propostas 
discutidas, entrega da Me-
dalha Pontes de Miranda, 
exposição histórica, apresenta-
ção da Orquestra Criança Cidadã, 
lançamento de vídeo institucional 
e de uma revista Argumento espe-
cial, entre outras. 

Comissão – Instituída através 
da Portaria nº 1049/2013, de 
8/10/2013, a Comissão é coorde-
nada pela diretora da Secretaria 
Administrativa do TRF5, Sorária 

Caio, e  composta pe-
los diretores Telma Mota 
(Secretaria Judiciária), 
Vladislave Leite (Subse-
cretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial), 
Isabelle Câmara (Divisão 
de Comunicação Social), 
Clara Moreira (Núcleo Ce-
rimonial), Soraya Portugal 
(Núcleo de Desenvolvi-
mento de Recursos Hu-

manos), Nancy Moreira (Núcleo de 
Assessoramento Técnico) e pelo 
coordenador da Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região, Luiz 
Albuquerque.

A médica reumatologista Lí-
lian Azevedo, que trabalha no 
Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5, fará palestra 
hoje, às 16h, no auditório do 
Pleno, sobre o tema “Artrite X 
Artrose – Qual a Diferença?”. O 
evento faz parte das comemo-

rações do Dia do Servidor (28 de 
outubro), programado para home-
nagear e proporcionar momentos 
de integração entre os servidores.  
A programação terá continuida-
de na quinta (24/10), às 16h, no 
Pleno, com palestra sobre “Pla-
nejamento Financeiro e Familiar”, 

ministrada pelos consultores da 
empresa GM Planejamento Fi-
nanceiro, Gustavo Maia e Eduar-
do Ribeiro. Na sexta-feira (25/10), 
10 servidores que serão sortea-
dos na palestra da quinta rece-
berão uma consultoria individual 
por parte dos consultores.

O desembargador 
federal Manoel Erhardt 
participou, ontem, no 
Superior Tribunal de 
Justiça, da reunião de 
planejamento do Con-
gresso Internacional de 
Direito Ambiental, que 
será promovido pelo 
Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal 
(CEJ/CJF), nos dias 9 e 10/12. O 
Congresso tem como objetivo 
expor o panorama mundial dos 

maiores desafios da disciplina. As 
inscrições podem ser feitas até o 
dia 25/11, sem custo, pelo site do 
CJF (www.cjf.jus.br item Serviços – 
Cursos e Eventos).

Congresso Internacional 
de Direito Ambiental

O ramal 9001, da Subsecreta-
ria de Tecnologia da Informação 
(STI), que recebe chamadas para 
suporte ao usuário do TRF5, ficará 
indisponível na manhã da quarta-
-feira (23/10). A indisponibilida-

Magistrados estaduais e federais 
de todo País têm até sexta-feira 
(25/10) para fazer a inscrição 
no curso a distância “Aspectos 
Práticos e Relevantes do Direi-
to Previdenciário Brasileiro”, que 
será realizado a partir do dia 4 de 
novembro.  A Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados – Ministro Sálvio de 
Figueiredo (Enfam) abriu 440 va-
gas para a capacitação, que terá 
cinco semanas de duração, com 
carga horária de 50 horas/aula. 
Mais informações no site da En-
fam: www.enfam.jus.br.

de é decorrente da configuração 
de uma nova placa da central de 
serviços da STI. Assim, demandas 
para o Atendimento deverão ser 
enviadas para o e-mail: atendi-
mento@trf5.jus.br.


