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TERÇA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Maria Glaucineide Bezerra
Pessoal

Maria de Fátima Câmara da Silva
Apoio Especial

Amanda Pessoa Neves
Quarta Turma

Magistrados vistoriam presídio federal de
segurança máxima.

A preocupação com
comunidades carentes
e a realização de
programas de inclusão
social foram discutidos
ontem pelo Presidente
do TRF5, Desembar-
gador Federal José
Baptista de Almeida
Filho, e pelo Coronel
Almir Mendes da Silva
(Comandante do 5º Centro de Telemá-
tica de Área do Exército). Acompanhado
do Tenente Sales, o Comandante falou
do projeto de inclusão digital que está
sendo realizado nas localidades de “Ilha
do Destino”, em Boa Viagem, e “Roda

de Fogo”, no
Curado, e propôs
uma parceria com
o TRF da 5ª
Região. O
magistrado ficou
de analisar a
proposta de
doação de
equipamentos e
citou o trabalho

desenvolvido nesta Corte de apoio à
comunidade do “Pilar”, no Bairro do
Recife. Em contrapartida, os militares se
propuseram a incluir mais esta
comunidade no projeto digital do Exército
e ofereceram espaço na segunda edição

Presidente do TRF5 debate parceria com Exército
da Revista 5º CTA, produzida
pelo Centro de Telemática de
Área, para divulgação de ações
executadas pelo TRF5.
Professor da Fundação Getúlio
Vargas e da Escola Nacional de
Administração Pública, o
Coronel se prontificou a
participar de palestras sobre o
assunto junto aos magistrados
e servidores da Justiça
Federal. O Presidente José
Baptista agradeceu, destacou
a “importância da capacitação
constante dos funcionários” e elogiou o
trabalho educativo implementado pelas
Forças Armadas.

A Associação dos Servidores da Jus-
tiça Federal (Asserjufe) tem oferecido
aos seus associados descontos e
benefícios, em diversos estabeleci-
mentos. Existem conveniados de
vários setores, incluindo supermerca-
dos, restaurantes, farmácias, consultó-
rios de odontologia, lojas e postos de
gasolinas, entre outras opções, inclu-
sive de lazer. Os descontos podem

chegar até 40%, como
é o caso de alguns
clubes para diverti-
mento. O associado
ainda dispõe de
diversas opções para
pagamento.
Informações:
3229.6250 ou
www.asserjufepe.com.br.

Convênios da Asserjufe beneficiam associados

Permutas

O Analista Judiciário Hedwio Car-
valho (STJ) quer permutar com

servidor da 5ª Região,
preferencialmente do Ceará.

Contato: (85) 3452.2790.

Ana Lúcia Gomes da Silva (Técni-
ca Judiciária da 2ª Região), no
Rio de Janeiro, quer permutar

 com servidor da 5ª Região.
Contato: (21)  9403.1701.

No mês de agosto, têm início dois cursos
de atualização com a professora Carine
Delgado (PUC/São Paulo). O curso de Di-
reito Administrativo será realizado nas quar-
tas-feiras, das 9h30 às 12h, e quinta, das
19h às 21h30. Já o curso de Prática em
Direito Processual Civil ocorrerá nas terças-
feiras, das 19h às 21h30. Os servidores do
TRF terão desconto de 10%. Informações:
3074.8282 ou www.carinedelgado.com.br.

Termina amanhã o prazo para entrega
dos recibos escolares, que deverão ser
protocolados via SIGA, no Protocolo
Administrativo situado na Seção de
Malotes. No entanto, permanece
diretamente na Divisão de Assistência
Médica e Social (DAMS) a entrega dos
recibos de assistência médica ou
psicoterápica, assim como licenças para
tratamento de saúde. Informações: 9864.

Entrega do recibo
escolar encerra dia 1º

Servidor tem desconto
em pós-graduação


