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Edição nº 100

Perfil

Servidores terão
reajuste na GAJ

Esmafe promove
cursos de Direito

Aniversariantes
Luiz Cavalcanti de Arruda Filho
Recursos
Bruna Maciel Campos
Informática

Vendo um Supernitendo,
com dois controles e

cartucho do jogo MarioBros.
Tratar Jaydeth (9369)

Classificados
Cearense de Fortaleza, André
Gonçalves Garcia é técnico judiciário
da Seção de Editoração Eletrônica,
onde se encontra desde sua criação,
em 1994. Ingressou neste Tribunal
através de concurso público em janei-
ro de 1993. É formado em Adminis-

tração de Empresas pela
Universidade de
Pernambuco. Nas horas
livres, gosta de jogar
futebol no Talibol, na
linha ou no gol.

Jornal mural TRF Hoje chega à 100ª edição ininterrupta

A Esmafe estará promovendo de 14 a 30
de setembro, os cursos de Sistema Re-
cursal Cível, Direito Previdenciário e Di-
reito da Criança e do Adolescente. As au-
las acontecerão de terça a quinta, das
19h às 21h15. O curso de Sistema Re-
cursal Cível terá como professor o de-
sembargador Marcelo Navarro e será
dividido em dois módulos. O de Direito
Previdenciário será ministrado pelo pro-
fessor Adolpho Ferreira (seis módulos) e
o curso de Direito da Criança e do Ado-
lescente será coordenado pelos profes-
sores Luiz Carlos Figueiredo e Humberto
Vasconcelos Júnior e será dividido em
treze módulos. Mais informações com
Humberto Vasconcelos (3424.3698).

Os servidores da Justiça Federal
serão beneficiados, em 2005, com
aumento da Gratificação de
Atividade Judiciária (GAJ) de 12
para 30% (sobre o vencimento
básico, retroativo a julho deste ano)
e do auxílio-alimentação, que passa
de R$ 435,00 para R$ 484,00. O
projeto de lei que institui o aumento
está em tramitação no Congresso
Nacional e deve ir a votação
definitiva neste mês. Essas
medidas foram anunciadas pelo
secretário-geral do Conselho da
Justiça Federal, Ney Natal.

O Diário Oficial da União agora pode
ser lido na Intranet. A iniciativa do
TRF reduz custos e agiliza a leitura.

DO na Intranet

O jornal mural TRF HOJE atinge, nesta
quarta-feira, a marca de cem edições
ininterruptas. Seu primeiro número foi
afixado na quarta-feira, 14 de abril, nos
38 expositores acrílicos localizados em
pontos estratégicos do edifício-sede,
da Escola de Magistratura e do Anexo I.
Desde então, a publicação vem rece-
bendo aprovação de magistrados e
servidores. O modelo, com veiculação
diária, é pioneiro no Judiciário Federal
brasileiro e já está sendo adotado por
outros tribunais, a partir da realização

do V Encontro Nacional de Assessores
de Comunicação do Judiciário e do
Ministério Público, aqui realizado de 28 a
30 de junho. Confira as opiniões:

“O TRF HOJE é um caso típico
de alternativa de comunicação
que levou em conta o receptor
da mensagem e não o emissor.

É uma boa fórmula de comunicação em
sintonia com o leitor, uma alternativa
‘condenada’ ao sucesso”. Márcio Chaer
(Editor do site Consultor Jurídico)

“O jornal mural foi uma das
melhores coisas criadas no
TRF/5ª. Ele é tão importante
que repercute em toda a 5ª

Região”. Lúcia Pontes (Assessora
Especial da Presidência)

“Hoje é até estranho
pensarmos o Tribunal sem o
TRF HOJE. Tão marcante em
apenas 100 edições, o jornal

mural já é parte essencial do TRF/5ª”.
Antônio Pernambuco (Engenharia)

“O jornal mural nos deixa coti-
dianamente informados dos
fatos que ocorrem neste TRF,

veiculando notícias atualizadas e contri-
buindo com o sistema de comunicação,
fundamental para a organização”. Mêid-
son Andrade (Sec. Administrativa)

“Hoje, todo servidor sabe o
que está acontecendo no TRF
pelo TRF Hoje. Por ser diário
é mais eficiente. A idéia é

excelente”. Majela Colares (Gab. Des.
José Maria Lucena)

Francisco é técnico judiciário
concursado no TRF/1ª e quer

permutar com servidor da
Seção Judiciária da Paraíba.

Contato: (61) 9969.6644.

Rabada com pirãoFava com charquePanqueca de carneCharque acebolada
FígadoRocambole misto

Pratos do Dia


