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QUINTA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Soraya Maria Portugal de Oliveira
Pessoal

Robério Ramos Ferraz
Precatórios

Subseção de Campina Grande realiza
leilão judicial.

O coordenador-geral
dos Juizados Especiais
Federais da 5ª Região,
desembargador federal
Marcelo Navarro, parti-
cipa hoje e amanhã,
em São Paulo, de um
roteiro de visitas aos
Juizados Especiais Fe-
derais da 3ª Região.
Ontem, o magistrado
participou do curso
“Admissibilidade de
Recursos Extraordiná-

Marcelo Navarro visita Juizados
Especiais Federais na 3ª Região

O oficial de Justiça do TRF5 Adeilton
Possidônio Tenório de Brito lança, nesta sexta-
feira, às 19h, o livro “Da Vila de Mimoso para o
Mundo”, na sede da Assessoria de Treinamen-
to, Estágio, Pesquisa e Integração (Astepi/
Unicap), na Boa Vista. O livro conta um pou-
co da trajetória do autor, que deixou a cida-
de de Pesqueira (Pernambuco) para co-
nhecer os cinco continentes.

Oficial de Justiça lança livro na Astepi
Nesta sexta-
feira, os servi-
dores do TRF5
ainda terão a
oportunidade
de entregar os
questionários

do Programa Saúde Preventiva, reali-
zar coleta de sangue para exames de

Amanhã é o último dia para exame de sangue
laboratório, aferir a pressão arterial, bem
como checar o peso e altura. Depois de
realizar o exame, será oferecido um
lanche e uma camise-
ta da campanha. A
equipe de saúde
estará à disposição das
7h30 às 10h30, no
foyer do Pleno.

Para os servidores que preten-
dem solicitar o Adicional de
Qualificação, além de averba-
rem os documentos compro-
vantes da conclusão de cursos
de pós-graduação precisam
requerer a concessão do
benefício à Presidência do
Tribunal. O Setor de Acom-
panhamento e Avaliação Fun-
cional do TRF5 (SADAF/
NDRH) lembra que o pedido
deverá ser feito através do
requerimento administrativo, protocolado
no malote e enviado para o Gabinete da
Presidência. Mais informações: 9804.

Adicional de
Qualificação

rios e Pedidos de Uni-
formização Regional
e Nacional de Decisões
e Procedentes de 
Juizados Especiais
Federais”, na capital
paranaense. Juízes fe-
derais titulares e suplen-
tes das Turmas
Recursais estiveram
presentes no evento,
promovido pela Escola
de Magistratura Federal
da 4ª Região.

Doação de sangue
O servidor Arnaldo Leite

(Informática) solicita doação de
sangue no Hemope, em nome de

sua irmã Riviera Leite Falcão.
Informações: 9388

A técnica judiciária Ariadna Carraro
Deon (Subseção Judiciária de

Cascavel/PR) deseja permutar com
servidor da 5ª Região. Contato: (45)
3225.4676, 3037.1288 e 9118.3050

ou sergioariadna@gmail.com ou
cassetadm@jfpr.gov.br.

Permuta


