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Aniversariantes

Dezembro
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Antônio de Brito
Gab. Des. Francisco Cavalcanti
Jamires Kerolly Negromonte
Recursos
Iata Anderson do C. Mariano
Soservi

Dia Internacional de
Luta contra a AIDS

A 3ª Semana Nacional
pela Conciliação,
coordenada pelo
Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), começa
nesta segunda-feira e terá
abertura oficial simultânea
em cinco capitais:
Fortaleza, São Paulo,
Brasília, Florianópolis e
Belém. O lançamento
será feito pelo ministro
Gilmar Mendes
(presidente do Supremo
Tribunal Federal e do
CNJ), às 12h, no Estádio
do Pacaembu, em São

Fortaleza abre Semana pela Conciliação na 5ª Região
Paulo. Na capital cearense, a
cerimônia tem início às 8h, no
Fórum Clóvis Beviláqua, e
contará com a presença do juiz
federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto (coordenador da Semana
na Seção Judiciária do Ceará).
O evento tem o objetivo de
estimular a prática de acordos
por meio da transação assistida
entre as partes com o intuito de
desafogar o Poder Judiciário e
conta com a adesão das
justiças estadual, federal e do
trabalho. Nos próximos dias,
magistrados e servidores da
Justiça Federal da 5ª Região,

que abrange os
Estados de
Pernambuco,
Paraíba, Rio
Grande do Norte,
Ceará, Alagoas e
Sergipe, estarão
engajados ao
Movimento pela
Conciliação,
visando à
realização das cerca de 5,8 mil
audiências agendadas nos seis Estados,
sob a coordenação do desembargador
federal Marcelo Navarro e
coordenadores seccionais dos Juizados
Especiais Federais (JEFs).

Com o tema “Prevenção: a melhor
forma de defesa contra ameaças”, a
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
(RNP) celebra, na próxima quarta-feira,
o Dia Internacional de Segurança em
Informática (Disi). O objetivo do Disi é
disseminar conceitos e práticas de
segurança para pessoas e sistemas
informatizados. Durante o evento, que
terá atividades organizadas pelo Centro
de Atendimento a Incidentes de

Segurança,
haverá
transmissão
de palestras,
divulgação de
informações e práticas de segurança,
além do apoio às iniciativas de
instituições interessadas em participar
do evento. Mais informações: http://
www.rnp.br/eventos/disi/2008 ou pelo
email disi@cais.rnp.br.

Segurança em Informática

Hoje é o último dia para a entrega
de recibos dos servidores inscritos
no Programa Auxílio-Saúde. O Se-
tor de Benefícios do TRF5 lembra

que o pagamento retroativo, referente
ao ano de 2008, será efetuado este
mês. Informações: 9865.

Comunicados
Auxílio-saúde

Na próxima quarta-feira (dia 3), encerra
o prazo para envio de documentos
que deverão entrar na folha salarial
deste mês. A Divisão de Pagamento
de Pessoal do TRF5 informa que a
data-limite se deve à antecipação da
folha de dezembro.

Folha de dezembro

Terminaram na sexta-feira, na sede da
Esmafe5, as aulas da 10ª turma do
curso de “Desenvolvimento Gerencial”,
promovido pelo Núcleo de
Desenvolvimento de Recursos
Humanos do TRF5 em parceria com a
UFPE. O curso faz parte do Programa
Nacional de Capacitação e  atende à
Resolução 569 e à Lei 11.416/CJF,
determinando que, a cada dois anos,
servidores com função comissionada

de natureza gerencial devem participar
de cursos de capacitação, com carga
horária mínima de 30h. No período de
três meses, 302 servidores foram
treinados pela professora Simone Dias.

Desenvolvimento Gerencial
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