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A campanha para arrecadar fraldas
geriátricas, que serão doadas ao abrigo
de idosos Cristo Redentor devem ser
depositadas hoje, nas caixas coletoras
localizadas no 3º, 4º, 5º e 8º andares do
edifício-sede. Os idealizadores da
campanha informam que no domingo as
fraldas serão entregues ao abrigo.

Campanha para abrigo

Ao som da Orquestra Universal, magistrados
e servidores do TRF5 festejaram o Natal e o
Ano Novo, na quarta-feira, em restaurante de
Boa Viagem. A confraternização 2009 foi
realizada mediante adesão e o serviço incluiu
buffet e bebidas. Os participantes também
foram contemplados com sorteios de
brindes. Num clima de descontração e
alegria, companheiros de trabalho se
confraternizaram e renovaram energias para
o novo ano que se aproxima.

Magistrados e servidores fazem
confraternização

Estagiários de nível médio participaram
da festa de confraternização de final de
ano, animada pelo DJ Nando e embalada
pela magia de uma peça de Natal. A festa
aconteceu na noite de terça-feira, no
Anexo I. Os adolescentes participaram de
sorteios, receberam presentes e esco-
lheram o Garoto e Garota Aprendiz 2009.

Será lançado nesta
sexta-feira, às 18h, no
foyer do Pleno do
TRF5, o livro “Raízes
de um povo – e como
iniciou suas
contendas  com
Lampião”, de autoria
de Izabel Belícia
Ferraz Torres.

Lançamento literário

Avisos importantes
Estagiário/nível superior
PAGAMENTO – O pagamento
do mês de dezembro será
antecipado para a semana do
Natal e, a partir de fevereiro de 2010,
deixará de ser no quinto dia útil e
passará para o dia 2 de cada mês.
FREQUÊNCIA - Em virtude do recesso
forense, as folhas de frequência dos
estagiários devem ser entregues,
impreterivelmente, no final do
expediente desta sexta-feira.
CONTA UNIVERSITÁRIO - Por
solicitação da Caixa Econômica
Federal, os estagiários que possuem
conta-corrente com operação 023
deverão efetuar a troca para a
modalidade universitário e comunicar ao
Setor de Acompanhamento de Estágio.
Informações: 9839.

Servidores
TREINAMENTO – Através de enquete
na Intranet, o NDRH está realizando um
levantamento das necessidades de
capacitação para 2010, que deve ser
respondido pelos servidores nesta
sexta-feira. A iniciativa tem o objetivo de
subsidiar a elaboração do Plano Anual
de Treinamento do TRF5.
Informações: 9818.

Estagiários de nível médio


