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TERÇA

Aniversariantes
Cláudio Valença Porto Filho
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Natália Teixeira Silva de Carvalho
Precatórios

Natália Fernandes do Rêgo
Terceira Turma

Marcelo Lyra de Vasconcelos
Administração Predial

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia Nacional do Trânsito

Os juízes federais Élio
Wanderley de Siqueira
Filho (Seção Judiciária de
Pernambuco) e Ricarlos
Almagro Vitoriano (Seção
Judiciária do Espírito
Santo) passam a compor
o colegiado da Turma
Nacional de
Uniformização da
Jurisprudência dos
Juizados Especiais
Federais (TNU), tendo
como suplentes, respectivamente, os
magistrados José Parente Pinheiro

(SJCE) e Vladimir Santos
Vitovsky (SJES). A TNU
funciona junto ao
Conselho da Justiça
Federal e tem a função
de uniformizar a juris-
prudência dos Juizados
Especiais Federais em
âmbito nacional. Os
nomes dos magistrados
foram homologados pelo
CJF, durante sessão
realizada sexta-feira, no

Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF5).

Turma Nacional de Uniformização
terá novos membros Com o objetivo de estimular

pesquisas voltadas ao combate
à corrupção no Brasil, a Contro-
ladoria Geral da União (CGU)
está realizando, em parceria
com a Escola de Administra-
ção Fazendária (Esaf), o 2º
Concurso de Monografias da
CGU.  Os temas abordados
são “Prevenção da Corrupção”
e “Combate à Corrupção”, em
duas categorias: universitários
e profissionais. As inscrições
podem ser feitas até o dia 15 de outubro.
Regulamento, informações e inscrições
podem ser obtidos pelo site:
www.esaf.fazenda.gov.br.

O 2º Concurso de
Monografias da CGU

A Subsecretaria de Material e Patrimônio
informa aos servidores do TRF5 que a
confecção de carimbos pode ser
solicitada através de memorando dirigido
à SMP.  A medida é necessária ao
cumprimento da Resolução nº 27 (13/12/
2006), que trata da formalização dos
processos administrativos. Maiores
informações: 9353.

Confecção de carimbos
deve ser pedida à SMP

Servidores e terceirizados interessados
em cursos de Informática devem procu-
rar o Núcleo de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos, que está efetuando
inscrições para novas turmas, nos turnos
da manhã e da noite. São oferecidos os
cursos de Windows, Word (básico e
avançado), Excel (básico e avançado) e
Power Point. Informações: 9805 ou 9818.

NDRH abre novas
turmas de Informática
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Permutas
A Técnica Judiciária Soraya

Dingeldein (Seção Judiciária do
DF) deseja permutar com servidor

da 5ª Região, de preferência
lotado no Ceará. Contato:  (85)

3267.4381, 8871.4381,9915.5799
ou sodingel@uol.com.br.

No Brasil mais de 40.000 pessoas
perdem a vida anualmente em aciden-
tes de trânsito. A melhor dica para evitar
os acidentes é a prevenção e para isso
o motorista deve estar atento a algumas
recomendações: olhe sempre para os
retrovisores, tenha conhecimento de
quem está ao seu redor; assim que
começar a escurecer, acenda as lanter-
nas e à noite use sempre os faróis; no
caso de derrapagem em curvas, nunca

pise no freio, tire o
pé do acelerador; se
tiver que parar o carro
na pista, sem acostamento
ou numa emergência, acione
de imediato o pisca-alerta;
evite dar freadas bruscas que
travem os pneus, provocando  a
perda da estabilidade, principal-
mente na chuva.
Fonte: http://www.transitobr.com.br/

Élio
Wanderley

Margarida Cantarelli fala sobre
Missão de Paz no Haiti.


