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Aniversariantes
Stênio Alcântara de Barros e Silva
Divisão da 4a Turma

Roberta Azevedo Tavares de Melo
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Marcos Antônio de Lima
SOSERVI

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Nota de falecimento
A ex-diretora de Pessoal do TRF5,

Yone Gomes de Barros faleceu
ontem, em Brasília. Em breve,

serão informados dia e local de
celebração da missa de sétimo dia.

Dia do Assistente Social

Subseção Judiciária de Petrolina realiza
I Semana dos JEFS.

O Núcleo de Desenvolvi-
mento de Recursos Huma-
nos (NDRH) ainda dispõe de
20 vagas para a palestra Di-
reito Constitucional, que será
proferida pelo presidente do
Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Gilmar Men-
des. Quem quiser participar
deve fazer inscrições no
NDRH. Além da palestra, o
ministro também fará o lança-
mento do livro “Direito Constitucional”. O
evento será realizado amanhã, às 16h, no
Pleno desta Corte. Mais informações
pelos ramais 9805 e 9821

Últimas vagas
para palestra de
Gilmar Mendes

Dentro da programação especial volta-
da para a saúde preventiva feminina, a
Seção de Saúde da Divisão de Assis-
tência Médica e Social (DAMS) promo-
ve a palestra “Menopausa e Terapia de
Reposição Hormonal”, que será profe-
rida pela médica Laura Bregieiro Costa,

mestra e doutora em Tocogineco-
logia pela Universidade de São
Paulo (USP). A palestra será reali-
zada amanhã, ás 10h30, na sala
das Turmas, com direito a sor-
teio de brindes entre as partici-
pantes e degustação de produtos

integrais no hall de entra-
da. As servidoras do TRF

também estarão recebendo
orientações práticas sobre

cuidados com a pele e hidra-
tação facial, através de consul-

tas agendas pelo ramal 9296.

DAMS promove palestra sobre Menopausa
e Terapia de Reposição Hormonal no TRF5

Para garantir a participação nos
cursos de capacitação do
“Programa de Aperfeiçoamento da
Gestão de Contratos”, os gestores
(titulares e substitutos), devem se
inscrever até a próxima segunda-
feira, dia 19, no Núcleo de
Desenvolvimento de Recursos
Humanos (NDRH). O programa será
desenvolvido no período de 19 de
maio a 18 de junho e visa
modernizar as técnicas de gestão,
com vistas à otimização do gasto
público. Informações: 9805 e 9821.

Gestores de contratos
devem fazer inscrições

A diretora-
geral do
TRF5, Sorária
Caio, esteve
reunida, na tar-
de de ontem,
com os che-
fes de gabine-
tes dos de-
sembargado-
res para dar
continuidade
ao debate sobre o desenvolvimento do
Plano de Ação 2008, com as principais
ações previstas para este ano. Na oca-
sião, a diretora apresentou o relatório
mensal da Secretaria Administrativa e o

Chefes de gabinetes debatem
desenvolvimento do Plano de Ação

relatório de
Gestão Orça-
mentária
2007. Por sua
vez, os che-
fes de gabi-
netes tiraram
dúvidas e
apresentaram
sugestões vi-
sando o aper-
feiçoamento

das ações. Durante o encontro também
foram discutidas questões relacionadas
ao uso dos crachás e o funcionamento
das catracas (em fase de testes), a se-
gurança e a reabertura do restaurante.


