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Setembro

SEGUNDA

Aniversariantes
Juiz Federal Ricardo César
Mandarino Barretto
SJSE

Cristina Mª Pinheiro de M. Verçosa
Divisão de Precatórios

Gilmar Bonifácio de Oliveira
SOSERVI (Informática)

Alfredo Sabocinski Neto
NIXCOMM - Informática

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)
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Dia da Compreensão
Mundial

O seminário “Terceira Onda
Reformista do Processo Civil”,
promovido pelo TRF5, registrou um
total de 733 inscrições.

Com o objetivo de
despertar o
patriotismo nas
crianças, o
Tribunal Regional
Federal da 5ª
Região (TRF5)
apoiou, na última
sexta-feira, um
evento cívico
realizado na Esco-
la Nossa Senhora
do Pilar (Bairro do
Recife). Além de emprestar a bandeira
do Brasil, o Tribunal doou bandeirinhas
de papel, representando cada Estado
brasileiro. O evento fez parte das

TRF apóia evento cívico no Pilar
comemorações
do dia 7 de
Setembro e
possibilitou aos
alunos maior
conhecimento
sobre a Bandeira
e o Hino
nacionais. O TRF
aproveitou a
ocasião para
entregar o
terceiro lote de

doações arrecadadas durante a
campanha São João Solidário. Foram
entregues aos alunos 220 kits de higiene
pessoal.

O chefe de Gabinete do desembargador
federal José Maria Lucena, Guilherme Lima,
recebeu do governador Aécio Neves (MG) a
medalha de honra Presidente Juscelino
Kubitschek. A solenidade de entrega contou
com a presença de familiares do ex-
presidente e foi realizada em Diamantina, no
dia 12 de setembro, respectivamente terra
natal e data de nascimento de JK.

Guilherme Lima recebe medalha de honra JK

O Núcleo de Desenvolvimento
de Recursos Humanos
(NDRH) informa aos
servidores e terceirizados do
TRF5 que ainda estão abertas
as inscrições para cursos de
informática, nos turnos da
manhã e da noite. O
NDRH está oferecendo os
seguintes cursos: Windows,
Word (básico e avançado),
Excel (básico e avançado) e
Power Point. Maiores informações
através dos ramais 9805 ou 9818.

NDRH abre novas
turmas de
Informática

O Setor de Almoxarifado do Tribunal
lembra aos servidores que a solicitação
de material deve ser feita hoje e amanhã,
para que seja entregue na próxima
quinta-feira. É necessário que o pedido
ocorra no começo da semana, tempo
necessário ao atendimento dos
requerimentos. Mais informações pelos
ramais 9869 ou 9872.

Pedido de material deve
ser feito hoje e amanhã

Árvore é sinônimo
de vida e pode nos
trazer muitos
benefícios. Desde a
sombra
aconche-
gante, até
a folha de
papel.
Sob o
aspecto
ecológico,
recebemos
incontáveis
benefícios,
como a proteção dos solos,
rios e nascentes, a
preservação da vida silvestre e
a melhoria da qualidade do ar.

Fonte: www.cnpm.embrapa.br.


