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Feriado 7 de 
setembro

Greve dos bancários: postos do TRF5 terão 
funcionamento diferenciado 

Setembro Amarelo 
nas redes sociais 

de Setembro

TERÇA

Gestores do TRF5 fazem curso com 
Karim Khoury

O servidor Eduardo Victor de Assis Me-
nezes, da Seção de Gestão de Projetos 
e Processos, vende automóvel Fox 1.0, 

flex, ano 2012/2013, completo, com 68 
mil quilômetros rodados e único dono 
por R$ 28.500. Os interessados devem 
entrar em contato pelo ramal 9287 ou 
pelo celular/ WhatsApp:  98777-1676.

A servidora Alessandra Maria Leal de 
Medeiros, da Subsecretaria de Recursos 
Extraordinários, Especiais e Ordinários, 
vende veículo Sentra, ano 2014/2014, 

na cor prata, automático por R$ 48 mil. 
Os interessados devem entrar em con-

tato pelo ramal 9522.

Aniversariantes

Luiz Gabriel Guerra Teles
Divisão de Protocolo e Distribuição
Adilson Bezerra da Silva
Servis – Recepção Gabinete

Quarta-feira (7/09) – Feriado
Evandro Luiz da Silva
Secretaria Administrativa

iretores das áreas adminis-
trativa e judiciária do Tribu-

nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 estão participando, desde 
ontem, do curso “Desenvolvimen-
to Gerencial”, com o administrador 
de empresas coach e trainer em 
programação neurolinguística Ka-
rim Khoury. O treinamento visa a 
promover reflexões sobre as habi-
lidades de liderança e desenvolver 
técnicas de identificação de priori-
dades; fornecimento de feedback; 
integração de gerações; resolução 
de conflitos; engajamento e com-

promisso; e ge-
renciamento das 
adversidades. O 
curso acontece na 
Escola de Magis-
tratura Federal da 
5ª Região (Esma-
fe) e termina hoje.
Gestão de Pes-
soas - Segundo a 
diretora do Nú-
cleo de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos, Soraya Portugal, 
o curso faz parte do programa de 
Desenvolvimento Gerencial pro-

Os bancários 
entram em greve 
a partir de hoje 
(6/9), por tempo 
indeterminado. 
A agência da 
Caixa Econômica 
Federal (CEF) do 
Tribunal Regional 

Federal da 5ª Re-
gião –TRF5 funcio-
nará apenas para o 
atendimento ad-
ministrativo. Ope-
rações como pa-
gamentos, saques 
e transferências 
podem ser feitas 

Amanhã, em virtude do Dia da 
Independência do Brasil, o Tri-
bunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 estará fechado. O 
feriado tem base na Lei Federal nº 
10.607/2002. Prazos processuais 
que se iniciem ou se completem 
nesse dia ficam automaticamente 
prorrogados para o primeiro dia 

O Setembro 
Amarelo é 
uma cam-
panha de 
conscientiza-
ção, com o 
objetivo de 
alertar a população a respeito da 
realidade do suicídio no Brasil e no 
mundo. Pelos números oficiais, são 
32 brasileiros mortos por dia, taxa 
superior às vítimas da Aids e da 
maioria dos tipos de câncer. Tem 
sido um mal silencioso, pois as 
pessoas fogem do assunto e, por 
medo ou desconhecimento, não 
veem os sinais de que alguém pró-
ximo está com ideias suicidas. Para 
servir de alerta, o TRF5 divulgou a 
campanha em suas redes sociais 
(Facebook, Instagram e Twitter), 
inclusive fornecendo o link para 
a cartilha “Suicídio - Informando 
para prevenir”, produzida pelo 
Conselho Federal de Medicina e a 
Associação Brasileira de Psiquia-
tria. O material pode ser acessado 
gratuitamente no site da referida 
associação: www.abp.org.br

útil subsequente, quinta-feira (8), 
quando o TRF5 funcionará nor-
malmente.

movido pelo TRF5 e se configura 
como um espaço para os diretores 
discutirem temas relacionados à 
gestão de pessoas.

nos caixas eletrônicos disponí-
veis no térreo e no 16º andar ou 
pela Internet. Já o Banco do Brasil 
funcionará exclusivamente para 
os servidores do Tribunal, das 12h 
às 16h, disponibilizando servi-
ços de caixa e caixas eletrônicos. 
Serviços pelo site ou aplicativo BB 
funcionarão normalmente.


