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Aniversariantes

27 SEXTA
Março

Juiz Federal Élio Wanderley
de Siqueira Filho
SJPE

Juiz Federal André Luis
Maia Tobias Granja

SJAL

Marcos Antônio de Almeida Júnior
Pagamento de Pessoal
Lucas Soares Urias Novais
Gab. Des. Lázaro Guimarães
Sábado, dia 28

Desembargadora Federal
Margarida Cantarelli

José Augusto Lins de Araújo Neto
Informática
Edinaura Bertnardino da Silva
Soservi
Domingo, dia 29
Willian Dionísio Barros Silva
Soservi

Dia do Circo

A exibição do Vídeo
Comemorativo, a apresen-
tação da Orquestra
Cidadã dos Meninos do
Coque e o descerramen-
to da Placa alusiva aos

20 anos do TRF5 encerra-
ram, ontem, os festejos da Semana
Comemorativa. O vídeo destaca o
processo que originou a criação dos
Tribunais Regionais Federais e a instala-
ção do TRF5 na capital pernambucana.
Também conta a trajetória da Justiça
Federal na 5ª Região nessas duas
décadas, instalação de Varas, constru-
ção das sedes próprias, criação da
Escola de Magistratura e dos Juizados
Especiais Federais, número de julgados

História e cultura encerram Semana Comemorativa

e volume de recursos liberados em
Requisições de Pequeno Valor (RPVs),
além da capacitação permanente de
magistrados e servidores e a implemen-
tação de programas de responsabilidade
socioambiental. Com apoio da Caixa

Econômica Federal, a Semana
Comemorativa dos 20 anos do

TRF5 ainda incluiu mostra fotográfica,
palestra do desembargador federal
Lázaro Guimarães, homenagens às
Seções Judiciárias e aos servidores do
Tribunal e lançamento do selo, além de
apresentações culturais.

Os serviços prestados pela Ouvidoria
do TRF5 estão disponibilizados na
Internet. A iniciativa tem o objetivo de
melhorar ainda mais o relacionamento
com os jurisdicionados e foi implantada
pelo corregedor regional Francisco
Wildo Lacerda Dantas. Agora, além do
atendimento por telefone (3425.9595)
ou e-mail (ouvidoria@trf5.jus.br), os
advogados ou partes podem obter

informações, fazer
reclamações,
denúncias, elogios
ou sugestões
clicando no link
Ouvidoria, que está
disponível no site
do TRF5 (www.trf5.jus.br). Para se
comunicar, basta preencher o formulário
e clicar no comando enviar.

Serviços da Ouvidoria estão na Internet
O desembargador
federal Marcelo
Navarro presidiu
ontem, a partir das
14h, no Pleno, a
última sessão de
julgamento à
frente da Turma
Regional de
Uniformização de Jurisprudência
(TRUJ). Na ocasião, foi utilizado o

programa virtual
de feitos dos
Juizados
Especiais
Federais,
concebido na
Seção Judiciária
de Sergipe e
implantado em

toda  a 5ª Região, na gestão atual, com
julgamento dos processos em pauta.

Marcelo Navarro preside última sessão da TRUJ

A missa de 7º dia em memória de
Francisco Souza (pai da servidora Lúcia

Pontes) ocorrerá neste sábado, às
16h30, na Igreja Dom Bosco, no Bongi.

Missa de 7º dia


