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Dentro das
comemorações
dos 20 anos do
TRF da 5ª
Região, o
desembargador
federal Lázaro
Guimarães
proferiu palestra
sobre “A
Relevância da
Implantação do TRF5”. O magistrado,
decano desta Corte e único que integrou
a primeira composição do TRF5, fez um
breve histórico do processo de instala-
ção do TRF5 no Estado. A explanação,
dirigida a magistrados e servidores,

Diretores administrativos do TRF5 e das
Seções Judiciárias participaram, na
segunda e terça-feira, de treinamento
sobre mapeamento de processos. O
evento, organizado pelo Conselho da
Justiça Federal, faz parte do Sistema
Integrado de Gestão da Justiça Federal
(SIGJUS) que pretende uniformizar as
rotinas administrativas da Justiça
Federal. O treinamento ocorreu no
auditório da Esmafe5.

Uniformização de
rotinas administrativas

O servidor
Eduardo José
Loureiro
Burichel, do
gabinete do
desembargador
federal José
Maria Lucena,
foi aprovado no
Concurso para
Juiz de Direito
do Estado do Piauí. O servidor
iniciou as etapas do concurso em
2007, tendo sido aprovado na 19ª
colocação, porém o resultado só foi
divulgado no final de janeiro deste
ano. Eduardo Burichel disputou uma
das 40 vagas com mais 1.442
advogados.

Servidor é aprovado
em concurso para juiz

Doação de sangue
A servidora Mildete Maria Lopes
de Holanda (4ª Turma)  solicita a
doação de qualquer tipo Sangue,

que deverá ser feita em nome
dela, ao Hemope.

ocorreu na tarde de
ontem, no Salão do Pleno. Após a
palestra, as Seções Judiciárias e os
servidores do TRF5 foram homenagea-
dos com placas e diplomas de reconhe-
cimento à dedicação empenhada no
exercício das atividades e na prestação

O presidente do TRF5, desembargador José
Baptista de Almeida Filho, prestigiou a
inauguração das novas instalações da 5ª
Subseção Judiciária do Estado de Mato
Grosso do Sul, no município de Ponta Porá,
convidado pela desembargadora federal Marli
Ferreira (presidente do TRF3). Em Campo
Grande, o presidente José Baptista participou
de reunião com representantes dos Poderes
Legislativo Federal e Executivo do Estado do
Mato Grosso do Sul.

José Baptista participa de eventos em MS

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

Informações: 9581.

Asserjufe

Seções Judiciárias e servidores são homenageados
jurisdicional. A
programação
foi encerrada
com a apresen-
tação do Grupo de
Choro Infanto-juvenil,
do Sesc de Santo
Amaro.
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