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Gilmar Mendes preside em BH
Encontro Nacional do Judiciário

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Entrega de recibo para
auxílio-saúde deve
ocorrer no 1º dia útil

Gabinete agiliza atendimento por e-mail

Presidentes de tribunais brasi-
leiros participarão do 2º En-
contro Nacional do Judiciá-
rio, que ocorre no dia 16 de
fevereiro, em Belo Horizonte
(MG).  Os magistrados vão
discutir e aprovar as diretrizes
do Poder Judiciário para os
próximos cinco anos, além de
elaborar um documento sobre
o Planejamento Estratégico
do Poder Judiciário. A reunião,
conduzida pelo presidente do
Supremo Tribunal Federal
(STF) e do Conselho Nacional de Justiça

(CNJ), ministro Gilmar Men-
des, dá continuidade ao ciclo
iniciado em agosto do ano
passado, no 1º Encontro Na-
cional, realizado em Brasília.
O planejamento em elabora-
ção tem o objetivo de moder-
nizar e aperfeiçoar o Poder
Judiciário para integrar as di-
versas justiças: Estadual, Fe-
deral, do Trabalho, Eleitoral e
Militar, a partir de diretrizes de
atuação convergentes que
possam proporcionar maior

celeridade na tramitação dos processos.

Para facilitar o atendimento aos advoga-
dos e partes de cada processo, o gabi-
nete do desembargador federal Vladi-
mir Carvalho solicitou à Subsecretaria
de Informática do TRF5 a criação de
um canal de comunicação específico
para que os interessados possam se
inteirar sobre o andamento do processo
judicial. Através do endereço eletrônico
gabvc@trf5.jus.br, podem ser obtidas
informações processuais, estabelecen-
do um contato mais direto com os as-

sessores, além de eliminar ou reduzir
os custos com ligações telefônicas e
deslocamentos. O atendimento pelo
endereço eletrônico, que se soma aos
canais de comunicação já existentes no
Tribunal, beneficia, especialmente, ad-
vogados e partes residentes em outros
Estados. A equipe de Informática do
TRF5 está pronta para criar e-mails cor-
porativos para todos os desembarga-
dores desta Corte que queiram adotar
a referida medida.

Os servidores inscritos no programa Au-
xílio-saúde deverão apresentar, no pri-
meiro dia útil de cada mês, os recibos de
pagamento do plano de saúde. O Setor
de Benefícios do TRF5 lembra que o re-
cibo deve conter os valores individualiza-
dos, discriminando o valor da mensalida-
de do titular e de cada dependente. Ou-
tros esclarecimentos com Lúcia ou
Danielle, pelo ramal 9865.

Fenajufe promove
Concurso de
Fotografia
Servidores do
Judiciário Fede-
ral e do Ministé-
rio Público da
União podem se
inscrever, até o
dia 13 de março,
no 1º Concurso Nacional de Fotografia,
promovido pela Fenajufe. Divididos em
duas categorias (Amador e Profissional),
os trabalhos devem versar sobre o tema
“Servidores do Brasil”. Para se inscrever
é preciso ser filiado ao sindicato de
base. Mais informações:
www.fenajufe.org.br.

Doações de sangue
Paciente precisa, urgentemente, de

transfusão de sangue do tipo B negativo.
A doação deve ser feita ao Hemope, em

nome de Franklin Delano Correia da
Nóbrega. Informações:  3227.3415 ou

3465.8351.

As fotos de eventos ocorridos no Tri-
bunal podem ser acessadas na

Intranet. Para acessar, o usuário deve
digitar www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher a opção

GALERIA DE FOTOS DE
EVENTOS.

Fotos de eventos

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe


