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Thiago Antunes Campelo
Recursos

Janaína de Melo Oliveira
Administração Predial

Sílvio Teotônio da Silva
Almoxarifado

Dia Mundial do
Administrador de Pessoal

Depois de realizar a
correição ordinária
na Seção Judiciária
de Sergipe, o desem-
bargador federal
Manoel de Oliveira
Erhardt (corregedor
regional) iniciou, esta
semana, a correição
anual na Seção Judiciária de Alagoas.
Antes de iniciar as atividades, o correge-
dor regional reuniu-se com os juízes da
SJAL, que fizeram um balanço das ativi-
dades e eventuais dificuldades com o
objetivo de melhorar a prestação jurisdi-
cional. Até o próximo dia 10, acontece a

Manoel Erhardt inicia correição
na Justiça Federal em Alagoas

correição ordinária
para os processos
físicos. No período
de 15 a 19 de junho,
a correição será
dedicada aos pro-
cessos virtuais e
ainda haverá dois dias
de inspeção predial. A

cada doze meses, o trabalho é realizado 
em todas as Varas Federais da 5ª Re-
gião. “A correição regular anual funciona
como uma revisão de procedimentos,
adotada para aprimorar os serviços pres-
tados pela Justiça Federal na 5ª Região”,
conclui o corregedor Manoel Erhardt.

Terminam amanhã as inscrições para o
curso “O Direito na Sociedade Informa-
cional”, promovido pelo Tribunal e
Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região. O curso faz parte do Plano
Nacional de Aperfeiçoamento e de
Pesquisa para Juízes Federais e tem a
proposta de discutir os benefícios da
informatização, crimes cibernéticos e
processos eletrônicos, entre outros

Curso Direito na Sociedade Informacional

Hoje é o último dia do
seminário “Direitos
Humanos: em Busca
de Fundamentação,
Proteção e Equilíbrio”,
promovido pelo
núcleo cearense da
Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe5/CE). A proposta do
evento, iniciado na última segunda-feira,
é promover a reflexão sobre os direitos
humanos, atuação do Estado brasileiro
perante o Sistema Interamericano de
Direitos Humanos e a dignidade da
pessoa humana como fundamento de
direitos.

Núcleo cearense
da Esmafe debate
Direitos Humanos

temas. O curso será realizado no
período de 8 a 10 de junho, na sede da
Esmafe5, e transmitido por
videoconferência para as Seções
Judiciárias vinculadas (Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe). Estão sendo
oferecidas 20 vagas para servidores do
TRF5 e as inscrições devem ser feitas
no NDRH, ramais 9805 e 9821.
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Nesta terça-feira, estudantes da
Escola do Pilar visitaram a
exposição de arte com papel
reciclado, no hall de entrada do
TRF5. O grupo foi convidado para
conhecer o processo de recicla-
gem do papel e o que pode ser
feito dele. A verba arrecadada com
a reciclagem dos resíduos de

Crianças do Pilar visitam
exposição com papel reciclado

papel do Tribunal, em parceria
com a ONG Moradia e
Cidadania, é repassada para a
escola, que atende crianças da
comunidade do Pilar.

Para facilitar a comunicação
interna no Tribunal, a Diretoria
Geral disponibilizou uma lista

telefônica completa na Intranet. O
usuário poderá fazer a busca pelo

nome do servidor ou pelo setor.
Qualquer sugestão ou correção de

dados deverá ser feita à DG,
através do ramal 9287.

Lista Telefônica

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

Informações: 9581.

Asserjufe


