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Dia Nacional do Voluntariado

evido ao interesse que o 
tema “Direção Defensiva e 
Manutenção Preventiva: Fun-

cionamento detalhado do motor” 
vem despertando, o Núcleo de 
Desenvolvimento de Recursos Hu-
manos (NDRH) do TRF5 comunica 
que a palestra, destinada aos se-
guranças do TRF5 e da Seção Judi-
ciária de Pernambuco, pode ter a 
participação de pessoas de outras 
áreas do Tribunal. O evento acon-
tece amanhã, das 14 às 18h, na 

Sala das Turmas 
Norte. Para fa-
zer a inscrição, 
os interessados 
devem preen-
cher os dados 
do formulário 
disponível na 
área de eventos 
da intranet ou internet do TRF5. 
Lei seca – A palestra faz parte do 
Seminário de Atualização em Se-
gurança Institucional. Na progra-

mação, noções 
básicas de me-
cânica, direção 
defensiva, como 
evitar acidentes 
em condições 
adversas de 
tempo, conhe-
cimento da lei 

seca e outros temas, todos minis-
trados pelo capitão da Polícia Mili-
tar de Pernambuco, Luciano Nunes 
da Silva, do Batalhão de Trânsito.

Os interessados em 
emagrecer com saú-
de terão a oportu-
nidade de aderir ao 
Programa Propon-
tos, do Vigilantes do 
Peso. O Propontos é 
um programa de emagrecimen-
to que será realizado durante 12 
encontros semanais. A cada en-
contro, os participantes são pesa-
dos, recebem um livro explicativo 
sobre o programa alimentar para 

o decorrer da semana 
e orientações de ativi-
dades que estimulam 
a perda de peso de 
maneira saudável e 
segura. A supervisora 
da Seção de Conser-

vação de Edificações/SIAP, Maria 
das Montanhas, informa que para 
ser formada uma nova turma é 
necessário ter um número mí-
nimo de 20 participantes. Mais 
informações pelo ramal 9418.

O Comitê Olímpico Regional 
está ultimando os últimos deta-
lhes para dar início ao período 
das inscrições para a III Olimpía-
da da Justiça Federal na 5ª Re-
gião. O evento esportivo acon-
tecerá nos dias 9, 10 e 11 de 
novembro. A Divisão de Comu-
nicação Social do TRF5 produziu 
um vídeo sobre a II Olimpíada, 
realizada entre os dias 7 e 9 de 
outubro de 2011. O objetivo da 
produção é valorizar a partici-
pação de quem se inscreveu, 
jogou, brincou, suou a camisa 
para fazer da II Olimpíada um 
sucesso. O vídeo está disponível 
no canal do TRF5 no You Tube: 
“trfquintaregiao”. Em breve,  a 
intranet do TRF5 disponibilizará 
o vídeo.

A Seção Judiciária de Alagoas 
(SJAL) prorrogou para amanhã o 
prazo para as inscrições no pro-
cesso seletivo destinado ao preen-

chimento de seis vagas, mais ca-
dastro de reserva, de conciliadores 
dos Juizados Especiais Federais da 
SJAL. Podem participar da seleção 
bacharéis em Direito e estudantes 
devidamente matriculados no Cur-
so de Direito de quaisquer facul-
dades sediadas em Maceió. As ins-
crições estão sendo efetuadas na 
SJAL. O horário de funcionamento 
é das 9h às 18h, de segunda a 
sexta-feira. Mais informações pelo 
telefone (82) 2122-4318/4297.

A Justiça Federal no Ceará promo-
ve, de amanhã a sexta-feira (31), 
no auditório do edifício-sede, o 
Curso “Judiciário, Conflitos Cole-
tivos e Movimentos Sociais”, que 
tem como objetivo capacitar os 
magistrados e servidores das di-
versas unidades da Justiça Fede-
ral e Estadual para a solução de 
conflitos coletivos. As inscrições 
podem ser feitas, gratuitamente, 
pelo endereço eletrônico esma-
fe@jfce.jus.br ou pelo telefone 85 
3521.2662, enviando nome com-
pleto, órgão ou instituição, função, 
email e telefone.


