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Aniversariantes

QUARTA

O

Semana do Servidor terá 
comemorações

Crime de moeda falsa é tema de 
seminário internacional

Férias 2012 

Dia do Profissional da Informática
Dia do Guarda Noturno

Lauro Carneiro Dornelas
Secretaria Administrativa
Juliana Pina Godoy de Carvalho
Gab. Des. Marcelo Navarro

Folha lembra procedimento para requisição  
do Auxílio-Saúde

Os servidores do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
- TRF5 serão homenageados 

pelo seu dia com uma semana 
de lazer e informação. É o proje-
to Servidor TRF5 2011, realizado 
pela Diretoria Geral, em parceria 
com o Núcleo de Cerimonial e 
Relações Públicas, que começa na 
segunda-feira (24), às 17h, com o 
lançamento do livro Criança Talen-
to 2011, incluindo tarde de autó-
grafos dos pequenos. Na ocasião, 
ainda haverá apresentações mu-
sicais e lanches para as crianças e 
familiares. Para que o evento seja 
um sucesso, o Núcleo de Cerimo-

nial pede que a presença dos 
pequenos artistas seja confir-
mada. Seguindo a programa-
ção, a exposição Talentos do 
Servidor entra em cartaz na 
terça-feira, apresentando tra-
balhos de artesanato, pintu-
ra e fotografia, com direito 
à música e muita animação. 
Quem quiser mostrar suas 
produções artísticas, bas-
ta ligar para o Cerimonial (ramal 
9020) e se inscrever. Os trabalhos 
ficarão expostos até o dia 28/10, 
no hall do TRF5.
Só para as mulheres - Nos dias 
25 e 27, a servidora Adna Bandeira 

A Divisão de Folha de Pagamen-
to relembra que o servidor ins-
crito no Programa Auxílio-Saúde 
deverá enviar, mensalmente, até 
o último dia de cada mês, atra-
vés de requerimento específico 

Os servidores que irão tirar férias 
em 2012 já podem marcar o perí-
odo de descanso. O requerimen-
to deve ser encaminhado à Sub-
secretaria de Pessoal somente até 
o dia 4 de novembro deste ano. 

Curso de Conciliação na JFAL
Termina hoje o curso para concilia-
dores oferecido pela Justiça Fede-
ral em Alagoas (JFAL). A atividade, 
que começou ontem (18), tem a 
participação dos juízes federais 
André Carvalho Monteiro, titular 
da 9ª Vara Federal de Alagoas, e 
Antônio José de Carvalho Araújo, 

substituto da 6ª Vara Federal. Tam-
bém integra o quadro de pales-
trantes o diretor de Secretaria da 
9ª Vara Federal, Lucimério Barros 
Campos. Durante o curso, temas 
sobre Noções de Conciliação, 
LOAS e procedimentos do CRETA 
estão sendo discutidos.

A Escola Superior do Ministério 
Público da União (ESMPU) pro-
moverá em São Paulo (SP), nos 
dias 10 e 11/11, o Seminário 
Internacional “O combate ao cri-
me de moeda falsa, perspectivas 
com o fortalecimento do Real e 
novas técnicas de investigação”. 
A atividade contará com a parti-
cipação de membros do Minis-

tério Público Federal, da magis-
tratura federal, da Polícia Federal 
brasileira, do Serviço Secreto 
Americano e do Bank of Canada. 
A ESMPU oferece 25 vagas para 
a magistratura federal. As inscri-
ções são gratuitas e podem ser 
feitas até 24/10 pelo endereço 
www.esmpu.gov.br, link “Inscri-
ções”.

do Fluxus, o comprovante de pa-
gamento da mensalidade do plano 
de saúde referente ao mês a ser 
ressarcido. O setor alerta também 
que no requerimento só podem 
constar até dois recibos, um re-

O proce-
dimento que o 
servidor deve fazer é o seguinte:  
login na Intranet, com matrícula e 
senha, e acessar a área de Recur-
sos Humanos.

Lins, da Assessoria Especial da Pre-
sidência, vai ministrar um curso de 
automaquiagem. Serão duas tur-
mas, com 10 participantes, cada, 
na Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (ESMAFE5). Participe!

ferente ao mês atual e outro ao 
mês imediatamente anterior, sob 
pena de perda do auxílio do mês 
em questão - caso os recibos 
não sejam enviados no prazo 
estipulado.


