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     Palestra

NDRH oferece treinamento para utilização do Portal BI

Habeas Copos 

de Fevereiro

QUINTA

Reservatórios de água passam por 
manutenção 

erão início, a partir de 
hoje (13), os serviços de 

limpeza dos reservatórios 
de água do edifício-sede, 
da Ampliação e dos Ane-
xos I e II do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região 
– TRF5. De acordo com a 
Subsecretaria de Infraes-
trutura e Administração 
Predial (SIAP), a ação é 
importante para a manu-
tenção periódica dos reser-
vatórios, com o objetivo de 
evitar a contaminação bio-
lógica (microbiológica), e da qua-
lidade das águas utilizadas. Entre 
os serviços que serão realizados, 
estão a escovação das paredes 

T

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos do TRF5 
(NDRH) promove, nos dias 24, 25 
e 26/3, o treinamento “Utilização 
dos Painéis do Portal de BI – Mó-
dulo de Gestão Processual”. As 
aulas serão ministradas pela ins-
trutora interna Flávia Cavalcante 
Brito, na sala de informática da 

13/02
Juiz Federal Rudival Gama do 

Nascimento
SJPB

Fátima Maria Bezerra Caribé
Gab. Des. Fed. Lázaro Guimarães
Eneida de Moraes Delgado
Gab. Des. Fed. Paulo Roberto de O. Lima
Cristóvão Hélio Cavalcante Freire
Seção de Taquigrafia
Sônia Paes Bezerra
NDRH
José Roberto Bandeira Barros
Divisão de Material e Patrimônio
Raíssa Soares Araújo
Subsecretaria de Recursos
Matteus de Medeiros Vilanêz
Gab. Des. Federal Leonardo Carvalho
14/02
Carlos Magno de Melo Torres
Subsecretaria de Pessoal
Rogério Piquet Barreira Gonçalves
Gab. Des. Fed. Fernando Braga
15/02

Juiz Federal Isaac Batista de 
Carvalho Neto

SJPE

Helder Lins de Carvalho
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Ítalo Mendes de Oliveira
NE SUSTENTÁVEL
16/02

Juíza Federal Helena Delgado 
Ramos Fialho Moreira

SJPB

Myriam Temporal Bessoni
ESMAFE 5

Aniversariantes

Escola de Magistratura Federal da 
5ª Região (Esmafe).  Serão três tur-
mas com 12 vagas cada, com aulas 
das 14h às 16h, sendo um grupo 
para cada dia de capacitação. Para 
se inscrever é necessário enviar 
nome, matrícula, lotação, ramal e 
e-mail para ndrh-treinamento@
trf5.jus.br, até o dia 5/3.

internas para remoção do lodo e 
dos resíduos, higienização e desin-
fecção das paredes internas, com 
a aplicação de produtos especí-

ficos, além da análise 
bacteriológica de cada 
reservatório. No total, 
11 reservatórios passa-
rão pela manutenção, 
sendo cinco deles no 
edifício-sede. A previ-
são é de que a limpeza 
seja concluída até o 
mês de março. 
Uso consciente – De 
acordo com a SIAP, os 
serviços serão reali-
zados de forma a não 
comprometer a rotina 

de trabalho do Tribunal, mas soli-
cita que os servidores colaborem, 
fazendo um uso mais racional da 
água durante os trabalhos.

O “esquenta” 
para o Carnaval 
continua ani-
mado para os 
foliões do TRF5. 
A dica da vez é 
o Habeas Copos, 
bloco carnavales-
co da Associação 
dos Servidores 
da Justiça Federal na 5ª Região (As-
serjufe/PE), que se concentra para a 
folia amanhã (14), a partir das 19h, 
no estacionamento da Esmafe, sob 
o comando do DJ Nando. Às 21h, 
a Orquestra Bozza Frevo se une ao 
bloco, na saída pelas ruas do Recife 
Antigo. As camisas ainda estão à 
venda para sócios, por R$20. Não 
sócios pagam R$30. No TRF5, mais 
informações podem ser obtidas 
com Cristiane, no ramal 9581. Na 
JFPE, Sheila ou Glauco estão dispo-
níveis no telefone 3213-6250.

O desembargador federal Edil-
son Nobre fará palestra sobre 
“As normas da Lei de Introdução 
ao Direito (LINDB) e a decisão 
judicial”, hoje (13), na Procura-
doria Geral do Estado de Per-
nambuco (PGE-PE). O tema é 
objeto do livro “As Normas do 
Direito Público na LINDB – pa-
radigmas para a interpretação e 
aplicação do Direito Administra-
tivo”, de autoria do magistrado, 
lançado no fim do ano passado. 
O evento terá início às 15h, no 
auditório da PGE-PE. Para parti-
cipar, basta se inscrever gratui-
tamente pelo site http://www.
pge.pe.gov.br/eventos.aspx. 


