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O presidente Francisco Cavalcanti encerra
o ano administrativo reunindo os diretores
desta Corte para um balanço de suas
ações.

Dia da Lembrança

Conselho aprova capacitação de
servidores do Poder Judiciário

Rodolfo TourinhoJoezil Barros

O Programa Perma-
nente de Capacita-
ção dos servidores
da Justiça Federal
de 1º e 2º graus foi
aprovado pelo Con-
selho da Justiça Fe-
deral. O Programa,
que utilizará recur-
sos já existentes no
orçamento, preten-
de tornar mais efici-
ente a aplicação de recursos nessa área,
a partir da maior integração das ativida-

Adolescentes ganham
curso de Informática
Vinte e cinco estagiários do Tribunal (ní-
vel médio) estão fazendo um curso de
Informática na Unibratec. As aulas acon-
tecem todos os sábados, das 12h às
17h. O curso é gratuito e foi conseguido
através da ONG Moradia e Cidadania/
Caixa Econômica Federal. Os adoles-
centes-aprendizes também recebem as
passagens para freqüentar as aulas, que
tiveram início em novembro e têm con-
clusão prevista para fevereiro de 2007.

Mantido prazo para
entrega de recibo escolar
Apesar do recesso de final de ano, fica
mantido o prazo para entrega do recibo
escolar, que deve ser feita até o dia 5 de
janeiro. A Divisão de Assistência Médica
e Social do TRF5 lembra aos
beneficiários que o não cumprimento do
prazo estabelecido prejudicará o ressar-
cimento no mesmo mês. Não esquecer
de apresentar o recibo original e cópia,
com o número de matrícula. Informa-
ções: 9864.

Posto da Asserjufe
é transferido do
térreo para o 16º
Desde sexta-feira passada, o Pos-
to da Associação dos Servidores
da Justiça Federal (Asserjufe) está
funcionando na sala VIP do 16º
andar do edifício-sede. A transfe-
rência foi motivada pelo início das
obras de construção de um novo
mezanino no térreo. As obras fa-
zem parte da reforma que inclui
troca de piso e instalação de no-
vos gabinetes de desembarga-
dores federais. O posto da As-
serjufe mantém o horário de fun-
cionamento normal.

Classificados
Férias inesquecíveis (Olinda) –
De 3 a 24 de janeiro, uma equipe

de pedagogos e professores de
Educação Física realizará

atividades recreativas e artísticas
para crianças. Informações:

8829.2149/9997.7514.

Colônia de Férias (Boa Viagem)
- A Today Idiomas promoverá

uma colônia de férias para crian-
ças de 5 a 10 anos, no período
de 15 a 19 de janeiro. Informa-

ções: 3465.8699 ou
info@todayidiomas.com.br.

des de gestão,
compartilhamento e
desenvolvimento do
conhecimento entre
os servidores. A ini-
ciativa inclui tanto
ações para integra-
ção de servidores
recém-empossa-
dos como a capaci-
tação continuada
dos funcionários

mais antigos, incluindo cursos de Pós-
graduação.

Hospital Oswaldo Cruz homenageia Tribunal
A Hospital Universitário
Oswaldo Cruz homena-
geou o Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Re-
gião com a entrega do
troféu das personalida-
des que mais contribuí-
ram para o desenvolvi-
mento de suas ativida-
des. Os bens inservíveis doados pelo
TRF ao Hospital foram convertidos em

recursos financeiros e
serviram para aquisi-
ção de medicamentos
e materiais hospitala-
res. O troféu foi entre-
gue pelo diretor finan-
ceiro da Fundação
Saulo Medeiros ao pre-
sidente Francisco Ca-

valcanti e ao diretor de Material e Patri-
mônio Vladislave Leite.


