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QUINTA

Aniversariantes

Outubro
Cristina Ferreira da Silva
Soservi

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Doação de sangue
A servidora Dalva Martins

(Recursos) solicita a doação de
sangue tipo A negativo, que deve

ser feita ao Hemope, em nome de
Arthur Nogueira Lima Neto,

internado no Hospital Memorial
São José.

Nesta semana, o ministro
Cesar Asfor Rocha
(presidente do Conselho
da Justiça Federal) liberou
aos Tribunais Regionais
Federais (TRFs) limites
financeiros corresponden-
tes a R$ 376,3 milhões
para pagamento de
Requisições de Pequeno
Valor (RPVs). Para a 5ª
Região, foram liberados
R$ 61.573.962,29 e as
requisições se referem a
dívidas judiciais da União

Conselho da Justiça Federal
libera R$ 376 milhões em RPVs

e de órgãos públicos
federais, autuadas em
setembro de 2008. Do
total de RPVs liberados
para os seis Estados
(Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe),
R$ 41.588.735 corres-
pondem a processos
previdenciários (revisões
de aposentadorias,
pensões e outros
benefícios), beneficiando
11.761 pessoas.

O presidente da Assembléia Legislativa
de Pernambuco, deputado Guilherme
Uchôa, assinou ontem a lei que institui o
Dia do Cerimonialista (29 de outubro). A
Divisão de Cerimonial e Relações
Públicas do TRF5 é dirigida por Maria
do Carmo Ferreira, que atua na área há
mais de 16 anos e, no STJ, foi chefe da
Assessoria por diversas gestões. A
Divisão conta com os servidores
Eduardo Vaz, que já foi chefe de

Lei estadual institui o Dia do Cerimonialista
Cerimonial do TJPE, e João
Aurélio de Souza, que ocupou
o mesmo cargo na Prefeitura
do Recife e no Governo de
Pernambuco. Ainda inclui as
servidoras Maria Clara Moreira
e Francismar Lopes,
presentes no TRF5 desde a
criação. Além da execução de
cerimônias, a equipe do
Cerimonial é responsável por

acompanhamento e
receptivo de
autoridades,
atualização de listas
de autoridades dos
três Poderes,
inaugurações,
seminários,
encontros, reuniões,
datas comemorativas
e campanhas.

Francismar, Aurélio,
Maria do Carmo,
Eduardo e Clara

A Subsecretaria de Informática realizou,
ontem, na Sala das Turmas, a palestra
“PMI: Tornando o gerenciamento de
projetos indispensável para os resulta-
dos”. O evento foi aberto pelo diretor
Massanori Takaki, que falou sobre a
importância da gerência de projetos e a
adoção das práticas do PMI para o
TRF5. O tema foi abordado pelo
presidente do Project Management
Institute Chapter de Pernambuco (PMI),
Paulo Camargo. Além de explicar o que
é PMI, o palestrante falou da
importância da metodologia utilizada
nos projetos e dos problemas típicos
que costumam aparecer.

Gerenciamento
de Projetos

Os 83 servi-
dores que
participaram
do Curso de
Formação de
Brigada de
Emergência
recebem,
nesta quinta-
feira, os certificados de conclusão. O
curso de 24 horas/aula foi realizado no
Centro de Ensino e Instrução do Corpo
de Bombeiros, no Curado. A solenidade
de entrega dos certificados ocorrerá às
16h, na Sala das Turmas.

Certificados da
Brigada de
Emergência


