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Aniversariantes

Confraternização do Tribunal 
será no Spettus Derby

Inscrições para curso “O judiciário do Futuro” 
terminam na sexta-feira

Árvore de Natal do TRF5

Comunicado da 
Primeira Turma

Yuri de Menezes Albert
Gab. Des. Federal Fernando Braga
Severino Ramos Félix Ferreira
Subsecretaria de Material e Patrimônio
Adriana Valadares Temporal
Tecnologia da Informação
Fernando Batista de Souza Ferraz
Núcleo de Gestão Documental
Eduardo Pereira da Silva
Manutenção Predial
José Pedro dos Santos Silva
INTERFORT

Campanha “Papai 
Noel dos Correios”

SulAmérica: novos 
serviços em Alagoas

ste ano, a 
festa de con-

fraternização do 
Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-
gião - TRF5 será 
um jantar em um 
salão reservado no 
Restaurante Spet-
tus do Derby. Os 
magistrados, ser-
vidores e estagiá-
rios interessados 
em celebrar mais um Natal num 
clima alegre e descontraído, de-
vem se apressar, pois o prazo para 
aquisição das senhas termina na 
próxima sexta-feira (13/12), para 
todos. De acordo com o Núcleo de 
Cerimonial e Relações Públicas, a 
taxa de adesão será a mesma do 
ano passado: R$ 50,00 para ma-
gistrados, servidores e estagiários 
e R$ 70,00, para acompanhantes. 
No valor, estão incluídos comida 
japonesa, rodízio de carnes, frutos 
do mar, refrigerante e chopp. O 
evento conta com o patrocínio da 
Cooperativa de Economia e Crédi-

to Mútuo dos Servidores do Judi-
ciário, Ministério Público e Ensino 
Superior - SICOOB Judiciário.

Magistrados e servidores da 5ª 
Região têm até a próxima sexta-
-feira, dia 13/12, para se inscre-
verem no curso “O Judiciário do 
Futuro e o Futuro do Judiciário”, 
promovido pelo núcleo potiguar 
da Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região. A capacitação, com 

20 horas/aulas, acontecerá nos dias 
16 e 17/12, na Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte (SJRN), com 
transmissão simultânea, através de 
videoconferência, para o TRF5 e de-
mais Seções Judiciárias da Região. 
Os juízes federais e os servidores da 
SJRN devem efetuar suas inscrições 

pela Intranet, na área “Treinamen-
to”, em seguida, ir em “Sistema 
de Gerenciamento de Cursos/
Inscrições on line”. Já as inscrições 
de magistrados e servidores das 
demais seções judiciárias serão 
realizadas através do site: www.
jfrn.jus.br, no ícone do curso.

Informamos que as cartinhas para 
o “Papai Noel dos Correios”, dis-
ponibilizadas no site da Justiça 
Federal de Pernambuco, como 
publicamos na edição de ontem 
do Jornal Mural, agora também 
poderão ser acessadas na intranet 
do TRF5, basta clicar no banner 
“Escolha uma carta e faça uma 
criança feliz”.

O clima de Natal 
também tomou 
conta do Tribunal 
Regional Federal 
da 5ª Região - 
TRF5. Na última 
segunda-feira, a 
Subsecretaria de 
Infraestrutura e 
Administração 
Predial (SIAP) ini-
ciou a montagem 
da árvore de Natal, na entrada 
do prédio. Medindo 8m de 
altura e confeccionada com 
mangueiras luminosas (luzes 

A Divisão da Primeira Turma lembra 
que, na próxima terça-feira (17/12), 
será realizada uma sessão extra-
ordinária, às 14h, na sala do Pleno 
desta Corte. A Turma voltará a se 
reunir, também, na quinta-feira, dia 
19/12, às 9h, na Sala das Turmas.

O TRF5 informa que a Cooperati-
va de Serviços Médicos do Estado 
de Alagoas é o novo credenciado 
do plano de saúde SulAmérica em 
Alagoas. A cooperativa atenderá 
as seguintes especialidades: en-
docrinologia, gastroenterologia, 
hematologia, pediatria, reumatolo-
gia, nefrologia, alergologia infantil, 
cardiologia, cirurgia oncológica, on-
cologia, cirurgia vascular e linfática, 
cirurgia de cabeça e pescoço, der-
matologia clínica, cirúrgica e diag-
nóstica, cirurgia geral, proctologia, 
gastroenterologia pediátrica, obste-
trícia, ginecologia, cirurgia da mão, 
neurocirurgia, otorrinolaringologia, 
ortopedia e cirurgia pediátrica.

de LED nas cores verde e ama-
rela), a árvore dá as boas-vindas 
aos magistrados, servidores e 
visitantes que chegam ao TRF5.


