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29 Junho

SEGUNDA
Teresa Cristina Fonseca Mendes
Gab. Des. Vladimir Carvalho

Eduardo de Souza Luna
Seção de Áudio e Vídeo

Dia do Telefonista

Diretores de
Foro das
seis Seções
Judiciárias
da 5ª
Região
estarão
reunidos,
nesta terça-
feira, com o
presidente
do TRF5,
desembar-

gador federal Luiz Alberto Gurgel de
Faria. Na pauta, estão incluídos temas

Luiz Alberto reúne amanhã
diretores de Foro da Região

relacionados com metas nacionais
(Conselho Nacional de Justiça e
Conselho da Justiça Federal), projetos e
atividades regionais, obras, planejamento
estratégico, execução orçamentária/2009
e orçamento/2010. Os diretores do
TRF5 Sorária Caio (Diretoria Geral),
Vladislave Leite (Secretaria Administra-
tiva), Telma Motta (Secretaria Judiciária),
Onaldo Mangueira (Pessoal) e Sebastião
Campelo (Orçamento e Finanças)
também estarão presentes à reunião. O
encontro ocorrerá a partir das 14h30, na
Sala de Reuniões da Presidência, 15º
andar do edifício-sede desta Corte.

Os primeiros processos a serem
julgados em mutirão do TRF5, que terá
início no dia 1º de julho, foram
distribuídos com os juízes federais
Frederico Azevedo, César Arthur
Carvalho, Amanda Lucena, Emiliano
Zapatta, Edilson Nobre Júnior e
Leonardo Resende, na última sexta-
feira. Os magistrados foram
convocados pelo presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz Alberto

Gurgel de Faria, para auxiliar no
trabalho que visa atingir a 2ª
Meta Nacional do Judiciário,
estabelecida pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), com
o objetivo de julgar processos
distribuídos até 31 de
dezembro de 2005. A
expectativa é que, até o final de
setembro, o grupo consiga zerar a pauta de
processos desse período.

Nesta segunda-feira,
às 14h, o Conselho
Nacional de Justiça
(CNJ) reúne represen-
tantes dos Tribunais
Regionais Federais
para apresentar os
dados dos TRFs no
Relatório Justiça em
Números 2008. O
vice-presidente
Marcelo Navarro vai representar o TRF
da 5ª Região durante o evento, que será
realizado no Plenário do CNJ, Supremo
Tribunal Federal, em Brasília/DF.

Vice-presidente
representa Tribunal
em reunião no CNJ

Em 29 de junho de 1956 foi a pri-
meira vez em que se comemorou o
Dia da Telefonista. A data foi
escolhida para lembrar, homenagear
e agradecer aos profissionais, que
se tornaram um dos mais
importantes elos de ligação entre a
instituição e a comunidade. O
serviço de telefonia do TRF5 conta
com uma equipe de quatro pessoas
para atender aos mil ramais
existentes nesta Corte. Com o
objetivo de melhorar as condições
de trabalho e o atendimento ao
público externo e interno, a Central
Telefônica será beneficiada com um
novo projeto de iluminação e
receberá o tratamento acústico
adequado. Na Central Telefônica,
que fun-
ciona no
mezanino
do edifí-
cio-sede,
o atendi-
mento
acontece
das 9h
às 18h.

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Atendimento
telefônico no Tribunal

Juízes do mutirão recebem primeiros processos
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