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TERÇA

Aniversariantes
Wellington José Oliveira Tavares
Gab. Des. Rogério Fialho
Renildo Patrício de Araújo
Orçamento e Finanças
Maurílio Firmino da Silva
Precatórios
João Freitas de Castro Chaves
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Adriana A. Vicente de Lemos
Pessoal
Eduardo Jorge Vaz Bezerra
Cerimonial e Relações Públicas
Gleibson Jairo de Carvalho
Staurus

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Abolição da Escravatura

Diretores de Informática debatem
temas estratégicos.

O presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministro Gilmar Mendes,
estará na sede do TRF da 5ª Região
para fazer o lançamento do livro “Direito
Constitucional”. O evento acontece na
próxima sexta-feira, a partir das 16h, no
Salão do Pleno. Além do lançamento do
livro, o autor vai proferir palestra sobre o
mesmo tema para magistrados, servido-
res da Justiça Federal e autoridades
regionais das áreas jurídica e política. No
meio jurídico brasileiro, o ministro Gilmar
Mendes é considerado um dos maiores
especialistas em Direito Constitucional.

Gilmar Mendes faz palestra e
lança livro no Tribunal dia 16

O Núcleo de Desenvolvimento de
Recursos Humanos (NDRH) está
selecionando profissionais da área
jurídica, que queiram atuar como
instrutores internos do TRF5, para
ministrar um curso sobre Direito Penal
dirigido aos servidores desta Corte. A
iniciativa é parte integrante do processo
de valorização do servidor. Para dar

continuidade ao processo, o NDRH
também necessita de especialistas da
área administrativa e de Informática,
visando promover cursos, capacitações
e treinamentos para os servidores.
Quem quiser fazer parte do Banco de
Instrutores Internos deve procurar o
NDRH para fazer o cadastro.
Informações: 9825 e 9821.

A Seção de Saúde
da Divisão de
Assistência Médica
e Social (DAMS)
realiza, esta
semana, uma
programação
especial voltada
para a saúde
preventiva do
universo feminino.
Hoje e amanhã, das
9h às 10h e das 11h
às 12h, na entrada do edifício-sede do
TRF5, tem início uma ação educativa
com a distribuição de panfletos sobre o
câncer (mama, pele e intestino). A
programação segue até a próxima
sexta-feira com orientações práticas
sobre cuidados com a pele e
hidratação facial, além da palestra
sobre Menopausa e Terapia de
Reposição Hormonal, ministrada pela
médica Laura Brejeiro, no dia 16, às
10h30, na Sala das Turmas, com
direito a sorteio de brindes entre as
participantes.

DAMS realiza
programação
especial voltada
para a mulher

NDRH procura especialista em Direito Penal
para ministrar curso de capacitação no TRF5

Termina na próxima quinta-feira (15 de
maio), o prazo para que os servidores
deste Tribunal apresentem as cópias
assinadas da declaração completa e do
recibo do Imposto de Renda 2008 (ano
base 2007). Os documentos deverão ser
entregues na Subsecretaria de Pessoal
6º andar do edifício-sede). Mais informa-
ções: 9334.

Asserjufe
Visite a sala da Asserjufe (16º
andar) e se informe sobre as

vantagens oferecidas aos
associados. Informações: 9581.

Servidor deve entregar
cópia do IR até o dia 15


