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Recursos

Classificados

Asserjufe de olho
no Dia dos Pais

Sistema de RH
da Justiça Federal
se reúne no TRF

Flores vão enfeitar Espaço Cultural dia 9

Pratos do Dia

Horário da Caixa é
ampliado no TRF

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Vendo reboque de barco
com 6m de comprimento.
Tratar com Renato, 9376

Frango ao molho de manga
Carne de sol

Bode guisado
Galinha à cabidela
Fava com charque

Filé de peixe à doré
Fígado acebolado
Estrogonofe de filé

Formado em Economia pela UFPE,
Marcelo Silva Nunes é técnico
judiciário concursado do TRF desde
89. Nunes passou um curto período
na Secretaria Judiciária e desde 1990
está lotado no setor financeiro, tendo
apenas sido cedido durante um ano
ao setor de Patrimônio.
O servidor recifense
joga futebol e gosta de
cinema, em especial
filmes de terror como “O
Chamado”.

Uma mostra fotográfica do jornalista e
fotógrafo Marcus Prado estará em cartaz
no Espaço Cultural do TRF a partir da
próxima segunda-feira. Nos painéis
fotográficos são reproduzidas flores
tropicais produzidas em Pernambuco,
com suas cores fortes e formas suaves.
Também nesses painéis serão
reproduzidas algumas flores
fotografadas por Marcus Prado durante
suas viagens aos Estados Unidos. Com
esta exposição, o jornalista estará
homenageando a poeta pernambucana
Deborah Brennand e a pintora norte-
americana Georgia O´Keeffe. “A dupla
homenagem se justifica porque as flores
têm sido presença constante na poesia
de Deborah Brennand e na pintura de
O´Keeffe”, argumenta Marcus Prado. A

De olho nas vendas do Dia dos Pais,
representantes de O Boticário e da Ótica
Lumiar estão fazendo plantão no posto
da Asserjufe durante toda esta semana,
das 12h às 19h. O Boticário está com
promoções especiais para a data e a
Ótica Lumiar também oferece
promoções em jóias e relógios para os
associados. Os servidores conveniados
da Asserjufe podem adquirir os produtos
com descontos especiais e dividir o
pagamento em até cinco vezes.

A Gerência do Posto de Atendimento
Bancário da Caixa Econômica no TRF
adequou seu horário de funcionamento
ao expediente deste Tribunal. Desde,
ontem, o atendimento da Caixa
Econômica aos servidores está sendo
feito das 12h às 17h de segunda a
quinta-feira e das 8h às 13h nas sextas.
O atendimento ao público externo
continua das 12h às 16h, de segunda a
quinta-feira e das 9h às 13h nas sextas-
feiras.

Começou ontem, no TRF/5ª, o
Encontro do Sistema de Recursos
Humanos da Justiça Federal.
Promovido periodicamente pelo
Conselho da Justiça Federal (CJF)
o evento acontece pela primeira vez
no Recife, com o objetivo de
descentralizar o sistema. Estão
reunidos até hoje no TRF o
secretário de RH do Conselho,
José Roberto Resende, o diretor-
geral do TRF Otto Benar, a diretora
Administrativa do TRF Soraria Caio
e diretores de Recursos Humanos
dos cinco TRFs. Os participantes
discutiram ontem as minutas de
resolução sobre licença para o
servidor tratar de interesses
particulares e sobre os aspectos
administrativos da greve e a licença
por motivo de doença em pessoa
da família. A reunião continua hoje.

mostra será aberta ao
público e vai ficar em
cartaz até o dia 13, das
12h às 19h (de
segunda a quinta) e
das 8h às 13h (sexta).


