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Aniversariantes

Chambaril

Frango cremoso

Carne assada ao pimentão

Charque na tigela

Frango à espanhola

Filé de peito na chapa

Presidente visita obras no Sertão

Dia do Amigo

Dia Internacional da Amizade

Novo curso de
pós-graduação será
iniciado em outubro

Alceu Valença é uma das atrações

Leonardo
Resende Martins
Juiz Federal SJAL

Módulo apresenta ferramenta de segurança
Técnico orienta
procedimentos na
utilização dos elevadores

Matéria sobre suspensão de multas por
radar móvel registrou 87 acessos diários
no site do TRF5, durante 49 dias. Isso re-
presenta 4.321 visitas a uma só matéria.

O presidente Francisco Cavalcanti e o
diretor do Foro da Seção Judiciária de
Pernambuco, juiz federal Frederico Aze-
vedo, foram ao Sertão do Estado, sexta-
feira passada, para vistoriar as obras em
andamento nas Subseções Judiciárias de
Petrolina, Salgueiro, Serra Talhada e
Garanhuns. Em Petrolina, os magistrados
se mostraram satisfeitos com as obras de
construção do gabinete odontológico, e
das sedes próprias dos foros das outras
três Subseções. A construção em Sal-
gueiro deve estar concluída no início de
2007 e a de Serra Talhada até setembro.

Servidores interessados em participar da
nova turma de Pós-Graduação, Especiali-
zação em Gestão Pública, que está sen-
do formada no TRF5, devem procurar o
CDRH para fazer a pré-inscrição, o mais
rápido possível. O curso será oferecido
nos mesmos moldes do que está sendo
encerrado em setembro. A nova turma
contará com 40 alunos e o curso terá iní-
cio dia 6 de outubro. Pelo convênio, os
servidores terão direito a um desconto de
50% no valor das mensalidades.

Na manhã da última sexta-feira, a em-
presa Módulo Securit proporcionou um
encontro com as empresas de
Tecnologia da Informática da região e à
Subsecretaria de Informática do TRF5,
por utilizar uma ferramenta da empresa
com a qual pôde identificar problemas
existentes na rede e reduzi-los com su-
cesso. O TRF5 também conseguiu se
alinhar com o mercado público e priva-
do, capacitando sua equipe e tornando-
se auto-suficiente.

O supervisor-assistente do Setor de As-
sistência Técnica em Equipamentos
(Sate) do TRF5, Ronaldo Almeida, está
orientando os usuários dos elevadores do
Tribunal para que sigam as instruções
contidas no quadro de aviso, afixado nas
cabines caso fiquem presos no elevador.
A recomendação é para que não tentem
resolver a situação sozinhos. O atendi-
mento será feito em poucos minutos por
pessoal habilitado.

A professora Lourdes Pifano pro-
fere palestra sobre a ginástica
chinesa Lian Gong, às 17h da
próxima quarta-feira, no auditório
do 2º andar do edifício-anexo II,
na Rua do Brum. O objetivo é
esclarecer os servidores do
TRF5 sobre as vantagens ofere-
cidas pela prática do Lian
Gong. A idéia da professora é
formar novas turmas em outros
dias e horários.

Ginástica chinesa
é tema de palestra

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Francisco Cavalcanti visitou a sede da
Justiça Federal em Salgueiro


