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Palestra abre comemorações 
pelo Dia do Servidor

Aniversariantes
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Rennan Cristovão Brayner
Gab. Des. Federal Geraldo Apoliano

entro da programação come-
morativa do Dia do Servidor, 

o Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 promove, amanhã (22), 
a palestra intitulada “Aposentado-
ria”, a ser proferida pela psicóloga/
psicanalista Sílvia Gusmão, sócia 
fundadora da Trajeto Consultoria, 
instituição que assessora pessoas 
na formulação do projeto futuro 
para quem está em vias de se apo-
sentar. O evento será realizado às 
16h, na Sala das Turmas Sul.

D Programação - As comemora-
ções do Dia do Servidor pros-
seguem no próximo dia 30, a 
partir das 16h, com a palestra 
“Estratégias vencedoras – ati-
tudes e ações que transformam 
desafios em conquista”, com o 
consultor organizacional, escri-
tor e especialista em desenvol-
vimento das competências de 
Liderança aplicada à Adminis-
tração e à Educação, Eduardo 
Shinyashiki. Em seguida, haverá 
um coquetel de confraterniza-
ção. 

A Divisão de Comunicação 
Social do TRF5 iniciou, on-
tem, a distribuição de al-
guns exemplares do “TRF5 
em Movimento”, boletim 
especial com a cobertura 
da IV Olimpíada da Justiça 
Federal da 5ª Região. A 
publicação também esta-
rá disponível em arquivo 

A Gerência do Projeto da IV 
Olimpíada da Justiça Federal da 
5ª Região tranquiliza a todos so-
bre o estado de saúde do atleta 
da delegação da Justiça Federal 
em Alagoas (JFAL), Ruidney San-
tos, que se machucou em parti-
da de futebol society, no domin-
go. De acordo com o gerente do 
projeto, Geraldo Alves, Ruidney 
está bem, mas prossegue em 
observação na UTI do Hospital 
Unimed III, na cidade do Recife, 
para afastar qualquer proble-
ma. Como noticiou o boletim 
especial “TRF5 em Movimento”, 
o servidor foi atendido por mé-
dico de plantão, que prestou os 
primeiros socorros na UTI Móvel 
que se encontrava no local do 
evento.

De hoje até sexta-feira (24/10), 25 
agentes de segurança e transporte 
do TRF5 participam da segunda 
turma do Curso de Atualização da 
Segurança Judiciária, que será rea-
lizado das 8h30 às 18h, na Esmafe. 
Ministrado pelos integrantes do 
Grupo Especial de Segurança do 
Tribunal Regional do Trabalho da 
6ª Região (TRT6), Petrus  Barreto 
da Cunha e Rodrigo Hazin do Nas-
cimento, o curso faz parte do Pla-
no de Capacitação do TRF5-2014, 
que visa à melhoria das práticas da 
prestação de serviços nas áreas de 
segurança e transporte do TRF5.

A Divisão de Comunicação Social 
(DCS) solicita a compreensão dos 
servidores, terceirizados e estagiá-
rios, no sentido de não colocarem 
papéis, panfletos de propaganda 
ou qualquer outro tipo de objeto 
dentro dos quadros de acrílico, 
localizados nos elevadores, anda-

res e pavimentos térreos da sede 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 e dos Anexos.  
A DCS lembra que os referidos 
quadros são utilizados para divul-
gação do Jornal Mural TRF Hoje e 
eventos autorizados pela adminis-
tração da Corte.

PDF, que poderá ser acessada na 
página do Tribunal na Internet. 
Além do boletim especial, algu-
mas imagens do evento foram 
compartilhadas no Facebook e 
Instagram do TRF5. Na próxima 
semana, o registro fotográfico 
será enviado para as assessorias 
de comunicação de cada seção 
judiciária.


