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Planejamento estratégico,
orçamento, obras e
reestruturação administrativa
da Justiça Federal são alguns
dos temas a serem tratados
pelo presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria, na
próxima reunião com
diretores de Foro das seis
Seções Judiciárias da 5ª
Região. Além dos juízes
federais Élio Wanderley (SJPE), Helena
Fialho (SJPB), Ivan Lira de Carvalho
(SJRN), José Parente Pinheiro (SJCE),

Presidente do TRF5 reúne diretores
de Foro no próximo dia 30

Paulo Machado Cordeiro
(SJAL) e Carlos Rebêlo
(SJSE), participam da reunião
os diretores do TRF5 Sorária
Caio (Diretoria Geral),
Vladislave Leite (Secretaria
Administrativa), Telma Motta
(Secretaria Judiciária),
Onaldo Mangueira (Pessoal)
e Sebastião Campelo
(Orçamento e Finanças).O
encontro será realizado na

próxima terça-feira, às 14h30, na Sala de
Reuniões da Presidência, 15º andar do
edifício-sede desta Corte.

Na próxima quarta-feira, a 20ª
Vara de Execuções Fiscais da
Seção Judiciária do Ceará realiza a
segunda praça de leilões de bens
penhorados. O leilão ocorrerá às 14h, no
auditório da sede da Justiça Federal
(Praça General Murilo Borges), em
Fortaleza/CE. Diversos bens móveis e
imóveis fazem parte do lote a ser
leiloado. A lista completa com todos os
bens (especificação, localização, área,
benfeitorias) e todas as condições para
arrematação pode ser conferida no site
www.gracamedeirosleiloes.lel.br, ou pelo
telefone (85) 3246.2207.

Varas de Execuções
Fiscais da SJCE
realizam leilão

Por determinação do Conselho de
Administração, a partir de agora os
estagiários do TRF5 não devem
estacionar veículos no edifício-sede.
Desse modo, as 26 vagas que antes
eram destinadas aos estudantes
passam a pertencer aos servidores e
devem ser ocupadas por ordem de
chegada. A decisão foi tomada após
reivindicação do Sintrajuf-PE, que

reclamava da reduzida quantidade de
vagas disponíveis. Entretanto, os
estagiários poderão utilizar o
estacionamento do Anexo 1.

Vagas no estacionamento 
A criação de um novo modelo de
segurança pública no Brasil estará em
discussão na 1ª Conferência Nacional de
Segurança Pública (Conseg). Evento
promovido pelo Ministério da Justiça com
a proposta de traçar diretrizes para a
política nacional de segurança pública,
os novos rumos e o fortalecimento do
Sistema Único de Segurança Pública
(Susp), dentro do paradigma iniciado
pelo Programa Nacional de Segurança

Pública com Cidadania (Pronasci). As
decisões tomadas na 1ª Conseg serão
compartilhadas com os diversos
segmentos da sociedade civil
organizada. A Conferência reunirá, no
período de 27 a 30 de agosto, em
Brasília/DF, autoridades, representantes
de movimentos sociais, gestores
públicos e trabalhadores da área de
segurança pública. Informações estão
disponíveis no www.conseg.gov.br .

Segurança Pública em discussão no Ministério da Justiça

A votação para escolher a Ilha de
Fernando de Noronha como uma das
Sete Maravilhas Naturais do Mundo
segue até o dia 6 de julho. No último
dia 15, Noronha assumiu a quarta
posição no ranking das 30 ilhas
participantes. O resultado desta fase
do concurso será divulgado no dia 07
de julho. Para votar, basta acessar o
site www.votenoronha.com.br. 

Votação para
Noronha encerra
no dia 06 de julho


