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Adote o coração de uma criança! 

Leilão

de Outubro

TERÇA

Aniversariantes

Abertas as inscrições para o curso 
Poder Público em Juízo

stão abertas as inscri-
ções para o curso “Poder 

Público em Juízo: temas re-
correntes nos tribunais”, na 
modalidade ensino à distân-
cia. De acordo com o Nú-
cleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) 
do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, serão 
disponibilizadas 50 vagas, 
prioritariamente para servi-
dores lotados nos gabinetes 
de desembargadores fede-
rais. Os interessados deverão en-
viar dados como nome, matrícula, 
email, CPF, ramal e lotação para o 
email ndrh-treinamento@trf5.jus.
br, até o próximo dia 24. O curso 
será promovido pelo CERS Corpo-
rativo e terá 10 videoaulas, com 
duração de uma hora, cada. O 
material ficará disponível no am-
biente de aprendizagem do CERS, 
no período de 11 a 29/11. Caso 
o servidor se inscreva, mas desis-
ta do treinamento, terá até cinco 
dias, a partir do início do curso, 
para ser dispensado de apresentar 
justificativa. Após esse período, 
o inscrito deverá apresentar uma 

E

Se você não pegou um dos co-
rações disponíveis no painel da 
campanha “Adote um Coração 
de uma Criança”, ainda dá tem-
po, mas é melhor se apressar, 
pois restam poucos “pedidos”. 
Mais uma vez, o Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5 
promove a campanha, como 
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justificativa da chefia, sob pena de 
ressarcimento ao Tribunal do va-
lor correspondente ao curso. Será 
considerado aprovado o partici-
pante que tiver cumprido 100% de 

participação nas aulas.
Curso de Acessibilidade - 
Quem perdeu o prazo para 
inscrição no curso “Aces-
sibilidade, Atendimento e 
Acolhimento das Diferen-
ças”, oferecido pelo NDRH, 
tem mais uma chance: 
ainda há vagas, tanto para a 
primeira turma (com aulas 
nos dias 15 e 17/10) quanto 
para o segundo grupo (nos 
dias 16 e 18/10). As aulas 
serão ministradas na Esma-

fe, pela professora Dra. Cristina 
Maria Buarque, no horário das 9h 
às 17h. Os interessados devem en-
viar e-mail para ndrh-treinamen-
to@trf5.jus.br.

forma de incentivar a solidariedade 
e contribuir para a alegria de uma 
criança. No último dia 10, foram 
disponibilizados 140 corações no 
hall de entrada da Corte, cada um 
deles com o nome de uma criança, 
a idade e uma sugestão de presen-
te. São pedidos de carrinhos, bi-
cicletas, bonecas, bolas, chuteiras, 

entre outros, todos realizados 
por crianças com idades entre 
três e 14 anos. Para participar 
é só levar um coração e trazer 
o presente até o dia 25/10, de-
positando-o embaixo do painel. É 
importante deixar o coração “ado-
tado” bem colado no brinde, para 
não haver troca de presentes. Todo 

o material arrecadado será entre-
gue no dia 29/10 para as crianças 
que estudam na Escola Nossa Se-
nhora do Pilar.

Autógrafos – O juiz federal Ivan Lira de Carvalho, 
da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (JFRN), 
realizará, na próxima segunda-feira (21), uma ses-
são de autógrafos do livro “A dignidade como 
patrimônio” (2ª edição), de sua autoria. O evento 
tem início às 17h30, no saguão da JFRN, em Lagoa 
Nova, Natal/RN.

Golpe do defeito na linha telefôni-
ca: empresas telefônicas não ligam 
para os celulares dos clientes, soli-
citando que sejam digitados nú-
meros no aparelho, a fim de solu-
cionar possíveis falhas ou defeitos 
técnicos. Nesses casos, desligue 
seu telefone de imediato.

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
realizará Leilão Judicial no dia 
30/10, às 9h, em primeira praça. 
Apartamentos, casas, prédios co-
merciais e industriais e automó-
veis estão entre os bens que serão 
leiloados. Os interessados poderão 
participar através da modalidade 
presencial, no auditório da Justiça 
Federal, em João Pessoa, ou por 
videoconferência, nas subseções de 
Sousa, Monteiro, Patos e Guarabira 
ou, ainda, optar pela participação 
virtual, diretamente nos sites dos 
leiloeiros cadastrados. Mais in-
formações: www.jfpb.jus.br. (Com 
informações da Ascom/JFPB).


