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TERÇA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Conselho e TRFs fecham parceria
com Radiobras.

Congresso aborda Gestão de
Custos na Administração Pública

Reforma no Tribunal Servidor dispõe de
novas opções para
empréstimo consignado

Dia de Proteção
às Florestas

Marcos Antônio de Souza Veras
Gab. Des. Petrucio Ferreira

Josielyne Santiago de Franca Barbosa
Gab.Des.Rogério Fialho (convocado)

Cláudio Manoel de Andrade Filho
Gab. Des. José Maria Lucena

Henrique Barbosa de Lima
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Rodrigo Fidélis do Nascimento
VIP Segurança
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A chuva é muito
prejudicial ao mo-
torista. Além de difi-
cultar a capacidade visu-
al, causa problemas nas es-
tradas, tornando-as escorre-
gadias e perigosas. O controle
da velocidade e as luzes ace-
sas são algumas precauções.
Caso as condições do tempo
estejam muito adversas ao trá-
fego, o Detran aconselha o mo-
torista a parar em local seguro e
esperar que o tempo melhore.
Fonte: www.detran.pe.gov.br

Estão abertas, até o dia 2
de setembro, as inscrições
para o Congresso sobre
Gestão de Custos na Admi-
nistração Pública. O evento
acontecerá no auditório do
Superior Tribunal de Justiça,
em Brasília, de 26 a 28 de
setembro. O congresso é
direcionado aos gerentes
dos diversos níveis dos po-
deres Executivo, Legislativo
e Judiciário dos governos

municipal, estadual e federal.
O objetivo é conscientizar es-
ses gestores quanto à impor-
tância da otimização no uso
dos recursos escassos, com-
provando que essa prática
proporciona melhores resulta-
dos na relação com o custo.
Os interessados deverão se
inscrever pelo site
www.justicafederal.gov.br -
item “ensino” – “portal da
educação”.

Estão sendo concluídas as obras de re-
forma no Tribunal Regional Federal da
5ª Região, iniciadas no ano passado.
Além das mudanças no edifício-sede,
as melhorias incluíram o estacionamen-
to e prédios Anexos (I e II). Já estão
em fase de finalização os serviços no
3º andar, que abriga os setores de
Informática, Precatórios e Controle In-
terno e a reforma total do 6º e 7º anda-
res, o que não impedirá o normal fun-
cionamento do edifício.

O servidor do TRF5 pode contar com
mais um banco para o empréstimo con-
signado. Conveniado desde março, o
Unibanco está oferecendo o financia-
mento com desconto em folha para os
funcionários do órgão. As taxas de juros
variam de 1,4 a 2.3% e o prazo máximo
para pagamento é de 72 meses. Além
disso, não é obrigatório possuir qualquer
tipo de conta na instituição bancária.

Requisições no
Almoxarifado do TRF
Já está normalizado o atendi-
mento no Almoxarifado, que
passou por uma reestruturação
física. A Subsecretaria de Ma-
terial e Patrimônio informa aos
usuários do Sistema
Emporium que, a partir desta
semana, permanecem os pra-
zos anteriormente estabeleci-
dos. Dessa forma, a requisi-
ção de materiais deve ser fei-
ta na segunda ou terça-feira
para que a entrega ocorra na
quinta-feira seguinte.
Informações: 9869/9872.


