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Setembro

SEGUNDA

Aniversariantes
Adams Roberto Guedes Costa
Segunda Turma

Márcia Maria de Souza Góis
Gab. Des. Petrucio Ferreira

Wolney Coelho Mororó Júnior
Comunicação Social

Luciane Mª Souza Amaral Portela
Distribuição 

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do biólogo

O município pernambuca-
no de Petrolina celebra ho-
je, a partir das 8h30, os 20
Anos de Instalação da
Justiça Federal. A sessão
solene, que homenageia o
desembargador federal
Ridalvo Costa, será aberta
pelo presidente do TRF da
5ª Região, desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho, e pelos juízes
federais Frederico Azevedo (diretor do

Foro da Seção Judiciária de
Pernambuco) e Arthur Napo-
leão Teixeira Filho (diretor
da Subseção de Petrolina).
Pela manhã e à tarde, have-
rá homenagens, lançamento
de selo personalizado e
entrega de troféus, além de
palestras do VI Ciclo de

Estudos Jurídicos, realizado no auditório
do Fórum Josepha Coelho (Av. 31 de
Março, 101 – Centro, Petrolina/PE).

Petrolina celebra 20 anos de
instalação da Justiça Federal A Justiça Federal em Pernam-

buco disponibilizou cinco vagas
para inscrição dos servidores do
TRF5 no curso “Retenção de
Impostos Federais”, nos dias 10
e 11 de setembro, das 8h30 às
18h, na sede da SJPE (Jiquiá).
A prioridade é para servidores
dos setores de Controle Inter-
no, Orçamento, Contadoria,
Compras e Licitações. As
inscrições podem ser feitas
através do site
www.informatica.jfpe.gov.br.

Curso sobre impostos
federais na SJPE

Nesta terça-feira, às 17h, haverá a
formatura dos 33 alunos da pri--
meira turma de Tele Sala do En-
sino Médio do TRF5. Em parceria
com a Secretaria de Educação de
Pernambuco, o programa tem
beneficiado prestadores de ser-
viço deste Tribunal permitindo-
lhes o acesso ao Ensino Funda-
mental e Médio. Os interessados em
se matricular nas novas turmas devem
procurar o Núcleo de Desenvolvimento

de Recursos Humanos (NDRH). A
solenidade será realizada no auditório
da Esmafe (Anexo I).

Formatura da Tele Sala acontece amanhã
O programa “Estagiário de Nível Médio” acaba de com-
pletar 10 anos. Desenvolvido inicialmente em convênio
com a Legião Assistencial do Recife, o programa social
atende hoje 70 estagiários, sob a supervisão da assis-
tente social Sônia Paes Bezerra. Os jovens são convo-
cados nas escolas da rede pública e passam por um
processo seletivo antes de ingressarem neste Tribunal.
Começam o estágio aos 16 anos e são desligados aos
17 anos e 11 meses. Segundo Sônia Paes, “420
adolescentes já passaram pelo Programa, comprovando
a responsabilidade social da direção e dos servidores
do TRF5 que, através de ações educativas, orientam os
jovens para a prática profissional”.

Programa de estágio faz 10 anos

Permutas
A Técnica Judiciária Wilma Teresa
Monteiro, da SJBA, deseja permu-
tar com servidor da 5ª Região, de

preferência da Paraíba. Telefones:
(83) 3216.4185/ 9921.6668.

TRF5 libera R$ 62,4 milhões no
pagamento de RPVs, a partir do
dia 10 de setembro.


