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Aniversariantes
Maria Isabella da Motta Reis
Administração Predial
Telma Lisot de Miranda
Quarta Turma
Henrique de Araújo Lima Pereira
Gab. Des. Paulo Gadelha
Pryscila Maria Tavares Barreiros
Recursos

Sábado, dia 22 de maio
Gustavo Cardoso de Araújo
Infomática
Marcelo do Rego Barros Lapenda
Gab. Desa.Margarida Cantarelli
André Gonçalves Garcia
Editoração
Mario Camerino M. B. da Fonseca
Secretaria Judiciária
Aleksandros El Aurens M. de Souza
Taquigrafia

Domingo, dia 23 de maio
Elisete Maria do Nascimento
Soservi
Mª do Socorro Vieira de M. Gusmão
Informações Processuais
Andréa Carvalho de Mello Rego
Primeira  Turma
Laurineide Almeida Godoi
Secretaria Judiciária
Anastácia Barros de Figueiredo
Gab. Des.José Maria Lucena
Letícia Nogueira Cox
Gab. Des. Manoel Erhardt

De 24 a 26 de maio, o
Núcleo de Desenvolvimento
de Recursos Humanos
(NDRH) realiza curso de
cálculos no Sistema
Financeiro de Habitação e
Imposto de Renda Pessoa
Física sobre complementa-
ção de aposentadorias.
Dirigido aos servidores
lotados nas Contadorias do
TRF e das Seções e
Subseções Judiciárias da 5ª Região, o
curso tem grade curricular de 24 horas-
aula. A iniciativa tem o objetivo de
uniformizar procedimentos nas
contadorias da Região, através de

NDRH realiza curso sobre cálculos
nas Contadorias da 5ª Região

estudo de casos práticos,
apresentar os diversos planos
de financiamento e sistemas
de amortização. De acordo
com a diretora do NDRH,
Nathiene Alencar, além da
uniformização dos
procedimentos, o encontro é
uma oportunidade para os
servidores trocarem
experiências e tirarem
dúvidas de modo presencial.

Ministradas pelo servidor Maroni Costa
Leitão (supervisor da Seção de
Contadoria da SJRN), as aulas
acontecem, das 8h às 18h, no
Laboratório de Informática da Esmafe5.

Sete mil e quinhentos magistrados devem
concluir, até o final deste ano, cursos de
capacitação em administração judiciária.
Os cursos deverão ter duração mínima de
40 horas e dará prioridade ao Ensino a
Distância (EAD). A iniciativa, fruto de um
convênio entre o Conselho Nacional de

Justiça (CNJ) e a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados (Enfam), visa atender a um
dos 10 objetivos prioritários do Judiciário
definidos para 2010: a Meta 8, que prevê
a promoção deste tipo de capacitação
para 50% da magistratura brasileira.

No período de 24 a
27 de maio, os
profissionais da
Seção de
Odontologia, do
Núcleo de
Assistência à Saúde
(NAS), vão orientar os
servidores sobre os
cuidados com a
saúde bucal e
distribuir conjuntos de
higiene oral. Durante
quatro dias, os odontólogos estarão, das
12 às 15h, no hall do edifício-sede
tirando dúvidas sobre prevenção estética
e tratamentos dentais, além da correta
higienização da boca. A ação faz parte da
campanha de Bem-estar na Maturidade,
que tem o patrocínio da Caixa
Econômica Federal.

Orientação sobre
saúde bucal

Ainda há vagas para os servidores
interessados em emagrecer com saúde
aderirem ao Programa At Work,
ministrado pelo grupo Vigilantes do
Peso. A nova turma, que está sendo
formada, inicia na próxima segunda-
feira. O At Work é direcionado a quem
dispõe de pouco tempo e quer
emagrecer mantendo uma boa

alimentação e melhorando a qualidade
de vida. O Setor de Apoio ao Bem-estar
e Qualidade de Vida (SaBemQ) da
DIAP, informa que as reuniões vão
acontecer, às segundas-feiras, às 11h,
na Sala das Turmas do edifício-sede,
durante três meses. Informações e
inscrições com Cristiane (Asserjufe),
ramal 9581.

Inscrições para o programa do Vigilantes do Peso

Administração judiciária é tema de capacitação
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