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AniversariantesDia do Comissário
de Menores

A palestra A “Administração Pública e a
Importância do Gestor de Contratos”,
proferida pelo desembargador federal
Manoel Erhardt, foi o marco inicial do
“Programa de Aperfeiçoamento da
Gestão de Contratos”, promovido pela
Secretaria Administrativa. O desem-

Palestra ressalta importância do
gestor público
bargador iniciou a palestra destacando o
papel do gestor de contratos no desen-
volvimento das ações administrativas e a
importância que o TRF5 atribui à ativida-
de. O Programa de Aperfeiçoamento da
Gestão de Contratos visa garantir maior
eficiência aos gestores e será desenvol-
vido por meio de cursos e palestras.
Amanhã, o diretor da Subsecretaria de
Orçamento e Finanças, Sebastião
Campelo, fala sobre “A importância da
gestão orçamentária na administração
dos contratos”. Todos os servidores
poderão participar das palestras, realiza-
das na sala das Turmas, a partir das 16h.

Começou ontem o módulo
VII do Curso de Iniciação à
Magistratura, promovido pela
Esmafe5 para os 22 novos juízes
substitutos. Pela manhã, o juiz federal
Flávio Ferreira de Lima, da Seção
Judiciária de Pernambuco, ministrou
palestra sobre as principais questões do
direito previdenciário examinadas na
Justiça Federal. À tarde, a juíza federal
Nilcéa Maggi, titular da 5ª Vara da Seção
Judiciária de Pernambuco, apresentou o
painel “Rotinas procedimentais voltadas
à efetividade”. A palestra aconteceu na
SJPE e contou com a presença do juiz
federal Francisco Barros e Silva. A juíza
falou sobre a importância da prestação
jurisdicional, enfatizando que “a justiça
não só deve ser célere, mas também
adequada”.

Esmafe retoma
curso para novos
juízes federais

Ministério Público de Pernambuco
(MPPE) abriu inscrições para Concurso
Público visando suprir parte do déficit
de 180 promotores. Além disso, o
MPPE permitirá a movimentação na car-
reira através da promoção e remoção
dos promotores do quadro. As inscri-
ções serão realizadas nas agências
credenciadas da Caixa Econômica
Federal, até 13 de junho, e na internet
até 12 de junho, através do site da
Fundação Carlos Chagas,

Ministério Público/PE
abre concurso

A palestra “Menopausa e Terapia de
Reposição Hormonal”, promovida pela
DAMS, lotou a Sala das Turmas do
TRF5, na manhã da última sexta-feira. A
médica Laura Brejeiro falou sobre
cuidados com a saúde preventiva e
citou vantagens e riscos da reposição
hormonal. Também houve sorteio,
distribuição de brindes e degustação de
produtos integrais.

Médica destaca importância da saúde preventiva
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Uma boa opção
para esse feriado é
uma visita ao
município de Bonito. A
cidade dispõe de trilhas
confortáveis pela mata e
passeios pelos rios,
nascentes, barragens, riachos
e cachoeiras, além das corre-
deiras, lagos e piscinas natu-
rais. A Ecotur oferece aos ser-
vidores, terceirizados e esta-
giários do TRF5, descontos
especiais no pacote turístico.
Na programação, trekking para
Cachoeira do Véu da Noiva e
Rapel. Informações: 9126.3661
ou www.ecoturaventuras.com.

O prefixo telefônico da Seção Judiciária do
Ceará foi alterado de 3452 para 3521. Com
a mudança, o número do PABX passou
para 3521-2500. Já no prédio anexo, o
número foi alterado para 3391- 5800.


