
24
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pelas
Seções de Comunicação Social  e Editoração Eletrônica do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Setembro

Edição nº 1080

Fotos: Getulio Bessoni

QUARTA

Aniversariantes
Vladislave Ferreira Leite
Material e Patrimônio

Augusto César D´Almeida
Seção de Jurisprudência

Nicielma Cavalcanti da Silva
Diretoria Geral

Telma Roberta Vasconcelos Motta
Secretaria Judiciária

Valdir Pimentel de Oliveira
Soservi

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

No dia 13 de
outubro, no
auditório do Pleno,
será realizado o
seminário
“Processo
Administrativo
Virtual”, promovido
pelo TRF da 5ª
Região em
homenagem ao
desembargador
federal Ubaldo
Ataíde Cavalcante.
O evento tem
patrocínio da Caixa

Tribunal promove seminário sobre
Processo Administrativo Virtual

Econômica Federal e será
aberto às 8h30, pelo desem-
bargador federal Manoel
Erhardt. Serão conferidos

certificados aos
participantes.
As inscrições
gratuitas
devem ser
feitas no NDRH.
Mais informa-
ções: (81)
3425.9818 ou
ndrh@trf5.jus.br.

A palestra “Lei complementar tributária
e a previdência social: o caso da saúde
pública no Brasil” será ministrada pelo
juiz federal Hélio Ourem (6ª Vara-PE)
hoje, a partir das 15h45, no Mar Hotel,
em Boa Viagem. O tema será tratado na
mesa de debates “As Contribuições no
Sistema Constitucional Tributário”,
durante o VIII Congresso Internacional
de Direito Tributário de Pernambuco -

Palestra aborda lei tributária e saúde pública
Pacto Fiscal, Ordem
Econômica e Justiça
Social, que segue até
sexta-feira, numa
promoção do Instituto
Pernambucano de
Estudos Tributários e
Centro de Estudos
Avançados de Direitos Tributários e
Finanças Públicas do Brasil.

A partir de hoje, a Divisão de
Assistência Médica e Social do
TRF5 estende a campanha de vacinação
contra a hepatite (A e B) aos funcionários
terceirizados que ainda não foram
imunizados contra a doença. A equipe da
DAMS/Seção de Saúde lembra aos
servidores que receberam a primeira
dose nesta campanha, realizada a partir
do dia 10 de setembro, que a segunda
dose será feita no início de outubro e a
terceira está prevista para março de
2009. Para agendamento e outras
informações ligar para o ramal 9296.

DAMS vacina
terceirizados
contra hepatite

Servidores participantes do curso de pós-graduação
em Planejamento e Gestão Pública da Faculdade de
Ciências da Administração de Pernambuco tiveram
seus trabalhos de monografia aprovados e deverão
enviar uma cópia ao NDRH. Foram concluintes 45
funcionários do Tribunal e  da Seção Judiciária de
Pernambuco, que abordaram temas ligados ao trabalho que realizam nos seus
setores ou sobre melhorias que poderiam ser aplicadas para otimização de suas
atividades diárias. O curso é resultado de parceria firmada entre o TRF5 e a
Universidade de Pernambuco. Informações: 9818.

Conclusão de pós-graduação

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe

As fotos de eventos ocorridos no
Tribunal podem ser acessadas na
Intranet. O usuário deve clicar em

SERVIÇOS e escolher a opção
GALERIA DE FOTOS DE

EVENTOS.

Fotos de eventos


