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Dominante Hidráulica

Site do TRF/5ª é finalista do Prêmio Aeti

Dia do Advogado

Criminalista

Dia Nacional

do Samba

Pratos do DiaDobradinha
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Asserjufe constrói sede e busca sócios

Classificados

A representante da

Chlorophylla estará hoje no

posto da Asserjufe

Serviço de bar e garçom para

final de ano. Tratar com

Marcos (8801.1405) ou Flávio

(8861.2676)

Mineiro de Sete Lagoas, o

técnico judiciário Geraldo

Wellington Moreira Nebias

é servidor concursado do

TRF/5ª, desde 2002. Hoje, ocupa o

cargo de supervisor da Seção de

Desenvolvimento de Sistemas

Administrativos, na Subsecretaria de

Informática. Geraldo está cursando o 6º

período de Computação, na

Universidade Federal Rural de

Pernambuco. Nas horas vagas, gosta

de ir à praia com a família.

A Asserjufe deu

início à construção

de sua sede própria,

com o objetivo de

dar mais conforto e

opções de lazer aos

associados.

Localizada no Jiquiá,

a futura sede

contará inicialmente

com serviço de bar,

sala de jogos, campos de vôlei e futebol

de areia. O presidente da Associação

Ayron Galvão espera inaugurar a sede no

final deste mês. Começa a partir de hoje

a campanha de

afiliação de novos

associados. Hoje, o

atendimento vai das

16h às 19h e

amanhã das 9h às

11h, na sala da

Asserjufe (ramal

9581). Para ser

sócio, o servidor

paga uma taxa

mensal de R$ 15,00 e passa a ter direito

a uma série de convênios, empréstimos

por consignação e planos odontológicos,

além de passeios.

O site do TRF/5ª

é um dos três

finalistas do

Prêmio Aeti, na

categoria

Governo. O

www.trf5.gov.br

concorre com os

sites do Detran e

do Tribunal

Regional

Eleitoral. O

prêmio da Associação de Empresas de

Tecnologia Internet (Aeti) consiste num

selo que poderá ser aplicado na página

principal do site vencedor ou em

qualquer material de comunicação,

destinado a

divulgar sua

conquista. Os

critérios de

avaliação

incluem

usabilidade,

design,

conteúdo,

harmonia,

prestação de

serviço,

adequação ao público-alvo e

resultados obtidos pelo site. Os

vencedores serão conhecidos

durante jantar da Aeti, na Blue

Angel, na segunda-feira, 13.

Dezesseis supervisores de Malotes do

TRF/5ª e das seis Seções Judiciárias da

5ª Região participaram do curso de ISO

9001/200 ministrado pelo Senai. O curso

teve como objetivo transmitir

conhecimentos da Norma e sua

aplicabilidade ao setor.

Dessa forma teve

início o processo de

uniformização de

rotinas das Seções de

Malotes.

Supervisores

concluem curso

O Ceará ganha na próxima segunda-

feira seu Núcleo Seccional da Escola

de Magistratura Federal. A presiden-

te do TRF, Margarida Cantarelli, o

diretor da Escola de Magistratura

Federal, Luiz Alberto Gurgel de

Faria, e a diretora do Foro da Seção

Judiciária do Ceará, Germana

Moraes, instalam a sexta unidade da

Esmafe na região às 16h. Na

solenidade a se realizar no auditório

da Seção Judiciária do Ceará, o juiz

federal Alcides Saldanha Lima será

empossado no cargo de diretor do

Núcleo. Em seguida, o professor

Valmir Pontes Filho profere palestra

com o tema “Reflexões sobre a

Reforma do Poder Judiciário”.

Esmafe/5ª instala

Núcleo no Ceará


