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NOVOS
MESTRES

Servidores da Secretaria Judiciária
pedem a colaboração de colegas

para o abrigo de idosos Cristo
Redentor (Curado), que está

necessitando de fraldas geriátricas
(preferencialmente nos tamanhos

M e G). Os pacotes devem ser
entregues nas caixas coletoras

distribuídas no 3º, 4º, 5º e 8º
andares do edifício-sede.

Informações: 9367.

Abrigo Cristo Redentor

Dia Internacional do
Portador de Deficiência

Com a proposta de
implantar um novo
modelo de Treinamento, Desenvolvi-
mento e Educação, o servidor Magnus
Medeiros defendeu a dissertação
intitulada “A Gestão da Educação
Corporativa e do Conhecimento
Organizacional da Justiça Federal da 5ª
Região”, no dia 24 de julho, na
conclusão do Mestrado pela UFPE. No
trabalho, Magnus propõe mecanismos
para a efetivação dos pilares do
modelo de educação corporativa,
previstos no Plano Nacional de
Capacitação (PNC) da Justiça Federal.

Magnus
Medeiros

A procuradora
Hélia Maria
Bettero, recém-
empossada
titular da
Procuradoria
Geral da União,
e mais
dezesseis
procuradores
federais visitaram, ontem, o TRF5. O
grupo esteve na Sala da AGU (4º andar
do edifício-sede), assistiu à sessão do
Pleno e foi recebido pelos desembarga-
dores federais Luiz Alberto  Gurgel
(presidente do TRF5) e Manoel Erhardt

Procuradores federais reúnem-se
com presidente do TRF5

(corregedor
regional).
Semana da
Conciliação,
Meta 2,
Corregedoria
e Processo
Virtual foram
alguns dos
temas deba-

tidos durante o encontro, que destacou a
necessidade de manter o diálogo entre
as instituições. Participaram da reunião
representantes das Procuradorias
Federal, da União, da República e da
Fazenda Nacional de todo o País.

Um público formado por imortais da
Academia Pernambucana de Letras (APL)
assistiu à palestra proferida, esta semana,
pela desembargadora federal Margarida
Cantarelli. No encontro com os acadêmicos,
a magistrada abordou o tema “O Cenário
Internacional: o Domínio Holandês e a
Restauração Pernambucana”.

Desembargadora palestra na Academia
Pernambucana de Letras

A Festa de Confraternização do
TRF5 será realizada no dia 16 de
dezembro, às 20h, no Spettus de
Boa Viagem, animada pela
Orquestra Universal. As vagas são limi-
tadas e a participação no evento ocorrerá
mediante o pagamento de taxa de ade-
são, com direito a rodízio, sobremesa,
água, refrigerante, chope e vinho. Paga-
mento e reservas devem ser feitos no
Cerimonial (ramal 9020), até o próximo
dia 9. Venha comemorar as realizações
deste ano e brindar um Feliz 2010!

Confraternização
do Tribunal

A partir da folha de dezembro, o valor
das contribuições previdenciárias dos
requisitados será repassado aos órgãos
de origem dos servidores e não mais
para o regime geral de previdência
social. A medida é válida para os que
tenham regime próprio de previdência,
observando-se a alíquota a ser
descontada da remuneração e a base de
cálculo fornecida pelo referido órgão. A
decisão do Conselho de Administração
desta Corte foi proferida no processo
administrativo 2008/1344-8. Mais
informações com Patrícia, ramal 9345.

Contribuição
previdenciária


