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TERÇA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Vanessa Barbalho de A. Viana
Gab. Des. Vladimir Souza Carvalho
Marileide Monteiro da Hora
Distribuição

Dia da Mata Atlântica

Evento comemora reinstalação da JFPE.

O Tribunal e a Escola de Magistra-
tura Federal da 5ª Região promo-
vem o curso “Política Judiciária e
Administração da Justiça”, a ser
realizado em duas etapas. A primei-
ra, nos dias 5 e 6 de junho, ocorrerá
na sede da Esmafe5 (Bairro do
Recife) e a segunda, nas sedes dos
Núcleos Seccionais da Escola, no
período de 16 a 27 de junho. O cur-
so atende à Resolução da Escola
Nacional de Formação e Aperfei-
çoamento de Magistrados (ENFAM),
que institui o Plano Nacional de
Aperfeiçoamento e de Pesquisa
para Juízes Federais (PNA). O curso
disponibiliza quarenta vagas, sendo 15
destinadas aos juízes em processo de
vitaliciamento e 25 vagas para os demais
magistrados, seja para fins de avaliação
para promoção por critério de
merecimento ou para enquadramento no
programa de formação continuada,
distribuídas proporcionalmente entre as
seis Seções Judiciárias vinculadas. O
curso terá a duração de 24 horas/aula e
as inscrições devem ser feitas até às 12h
da próxima sexta-feira (30 de maio),
através do site www.trf5.gov.br/esmafe.

Esmafe promove curso Política
Judiciária e Administração da Justiça

Agentes de segu-
rança do TRF e da
Seção Judiciária
de Pernambuco
participam do
Curso de Extensão
para Agentes de
Segurança Institu-
cional, na Faculdade de Ciências da
Administração/Universidade de
Pernambuco (FCAP/UPE). O curso

totaliza 40 horas
em nove discipli-
nas e os 85 agen-
tes serão divididos
em cinco turmas.
Os diretores do
TRF5 Sorária Caio
(Diretoria Geral) e

Rivo Ribeiro (SAE) prestigiaram o início
das aulas da primeira turma, que
começou ontem e segue até sexta-feira.

Agentes participam de curso na UPE

A Seção de Benefícios informa
que, a partir de junho, os servi-
dores em licença para acom-
panhar tratamento de saúde de
familiares perderão o direito ao
auxílio-alimentação. A suspen-
são do benefício atende à
Resolução nº 4, de 14 de março
de 2008, que prevê o benefício
apenas aos servidores em
efetivo exercício de atividade
do cargo. De acordo com a
Seção de Benefícios do TRF5,
a medida começa a vigorar a partir da
próxima folha de pagamento.
Informações com Zélia, ramal 9864.

Auxílio-alimentação
tem novas regras

Desde o início de maio, a Caixa Econô-
mica Federal alterou a cobrança de tari-
fas para atender à Resolução do Con-
selho Monetário Nacional publicada pelo
Banco Central. Com o objetivo de reduzir
ou isentar tarifas, está sendo oferecida a
Cesta de Serviços. A cesta é definida de
acordo com o tipo de conta e o custo
mensal varia entre R$ 7,50 e 21,50.
Dependendo da reciprocidade do cliente
com a CAIXA, a cesta pode ser isenta
de pagamento. Informações: 3419.2700.

Tarifas bancárias
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A Subsecretaria de
Informática alerta sobre
falsos e-mails enviados em
nome dos Correios sobre
supostas encomendas de
sedex, que solicitam a
entrada em determinado link e
pedem a atualização de
dados cadastrais. Qualquer
mensagem desse tipo deve
ser apagada imediatamente.

E-mails
contaminados


