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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)
Semana do Meio Ambiente

O desembargador
federal Marcelo Navarro
(vice-presidente),
acompanhado do servidor Luiz Targino
(Diretoria Geral), vai representar o TRF
da 5ª Região no “II Seminário Justiça em
Números – Indicadores do Poder Judi-
ciário”, promovido pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), nesta terça-feira,
no auditório da Escola de Magistratura
Federal da 1ª Região, em Brasília.
Presidentes e servidores das áreas de
Estatística e Gestão Estratégica dos
tribunais brasileiros estarão presentes no
encontro, que visa apresentar o Relatório

CNJ apresenta aos tribunais
Justiça em Números

Justiça em
Números de
2008, o atual
sistema de
coleta de dados
dos indicadores
estatísticos e a nova regulamentação do
Sistema de Estatística do Poder
Judiciário. O seminário será aberto às
10h, pelo ministro Gilmar Mendes,
presidente do Supremo Tribunal Federal
e do Conselho Nacional de Justiça.

Na próxima sexta-
feira, o desembarga-
dor federal Rogério
Fialho participa da
reunião dos coorde-
nadores regionais
dos Juizados
Especiais Federais,
na sede do Superior
Tribunal de Justiça
(STJ), em Brasília/DF. O evento será
dirigido pelo ministro Hamilton Carvalhido
(corregedor-geral da Justiça Federal). O
ministro e os desembargadores
compõem a Comissão Permanente dos
Juizados Especiais Federais.
PARAÍBA – Nesta segunda-feira, às 11h,
Rogério Fialho reúne-se com
magistrados que atuam nos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária
da Paraíba para tratar sobre “Atos e
Procedimentos no Sistema dos JEFs”.
Realizado no Salão Nobre do Fórum
Desembargador Federal Ridalvo Costa,
em João Pessoa, o encontro estimula a
troca de experiências, com o objetivo de
simplificar  rotinas e otimizar a prestação
jurisdicional.

Coordenador dos
JEFs participa de
eventos em Brasília
e João Pessoa

Dentro da campanha de combate
ao fumo, a DAMS disponibilizou
um banner, na última sexta-feira,
no hall do edifício-sede, para
lembrar o Dia Mundial Sem
Tabaco (31 de maio). A proposta
da DAMS é alertar os servidores
do TRF5 sobre os danos
causados pelo cigarro para
fumantes e não fumantes.

DAMS se engaja à campanha de Combate ao Fumo
Foto: Thaisa Lisboa

A Ilha de Fernando de Noronha
venceu a etapa nacional do
concurso, promovido pela fundação
suíça New 7 Wonders, para a
escolha das sete maravilhas naturais
do mundo. Nesta segunda etapa
(internacional), a disputa será ainda
mais concorrida porque enfrentará
outras 260 formações da natureza.
Agora, o empenho precisa ser
redobrado porque o arquipélago
precisa ficar entre os mais votados.
Para votar em Noronha basta acessar
o site www.votenoronha.com.br e clicar
no ícone do concurso.

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

Informações: 9581.
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etapa mundial
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