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AniversariantesDia do agricultor

Alceu Valença é uma das atrações

Lar de Jesus recebe
doação do TRF5
O Abrigo de Ido-
sas Lar de Je-
sus, no bairro
da Torre, rece-
beu ontem mais
de 450 quilos
de alimentos
não-perecíveis,
arrecadados durante a seleção para está-
gio na área administrativa do TRF5. A en-
trega foi feita pelo presidente da Comis-
são responsável pelo processo seletivo
de estagiários, Sebastião Campelo.

Onaldo Mangueira fala sobre
Gestão de Pessoas na Esmape
A experiência adotada pelo TRF da 5ª
Região na área de Recursos Humanos foi
apresentada, na manhã de ontem, pelo
diretor da Subsecretaria de Pessoal,
Onaldo Mangueira, que ministrou a pales-
tra “Gestão de Pessoas” para os alunos
da Pós-graduação em Administração Ju-
diciária, promovida pela Escola de Magis-
tratura de Pernambuco (Esmape). Tam-
bém participaram do evento as diretoras
de Recursos Humanos do Tribunal de
Justiça de Pernambuco (TJPE), Valéria
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Curso on-line do CJF
inscreve até o dia 2

Ministro Carlos Ayres (STF) faz palestra
de encerramento do III Encontro Regional
de Juízes Federais da 5ª Região.

Pragana, e do Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT), Maria Letícia de Araújo.

Carla Simone Souza Sá Barreto
Gab. Des. Paulo Gadelha
Rafaella Braga Moura Tavares
Cerimonial
Cláudio Santino da Silva
Soservi

Na página da Biblioteca,
inserida no site do TRF5,
podem ser obtidas informa-
ções sobre toda a legisla-
ção do Tribunal. Para
efetuar a consulta, o inte-
ressado deve escolher a
opção “pesquisa on-line”,
“pesquisa legislativa” e, por
fim, digitar o assunto de
seu interesse.

Consultas on-lineA Biblioteca do TRF5 está com novas
aquisições, com destaque para os li-
vros  “Direito Administrativo Moderno”,
de Odete Medaua, “Reforma Previden-
ciária”, de Sérgio Pinto Martins, e
“L´utilisation du Droit Civil Dans
L´élaboration du Droit Administratif”, do
francês Benoit Plessix. Para conhecer
o acervo literário você pode acessar o
site www.trf5.gov.br e clicar na opção
“Novas aquisições”. A biblioteca fica
no 1º andar do edifício-sede.
Informações: 9456.

Biblioteca do Tribunal amplia acervo
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Lasanha

Até amanhã estão abertas as ins-
crições para o curso on-line de
Língua Portuguesa II, promovido
pelo Conselho da Justiça Federal.
A participação será restrita aos
alunos que concluíram a 13ª, 14ª
e 15ª edições do primeiro módulo
ou outras edições que, neste
caso, devem solicitar pré-inscri-
ção enviando mensagem para
eventos@cjf.gov.br. As aulas se-
rão realizadas de 10 de agosto
a 10 de outubro, perfazendo
carga horária de 44 horas/aula.


