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Marcelo Navarro visita mutirão
de conciliação no TRF 3ª Região

CJF unifica Sistema de Gestão de Pessoas

Dia Nacional da Cultura e da Ciência

Primeira exibição de cinema no Rio
de Janeiro (1896)

O vice-presidente
do TRF5, desem-
bargador federal
Marcelo Navarro,
esteve em São
Paulo para co-
nhecer o trabalho
desenvolvido
pelo Gabinete de
Conciliação do
TRF da 3ª Re-
gião e verificar a possibilidade de implan-
tação do mesmo sistema nesta Corte.
“Estamos colhendo informações, experi-
ências e até normas da 3ª Região, que
tem entre as cinco cortes regionais a me-
lhor experiência em conciliação”, expli-
cou o magistrado após reunião com o
desembargador Antônio Cedenho (coor-

denador do Gabi-
nete de Concilia-
ção do TRF3). Os
dois desembarga-
dores acompanha-
ram audiências do
mutirão de concilia-
ção, no final de ju-
nho, realizadas  no
Fórum Pedro Les-
sa. “Quanto mais

os Tribunais Federais e toda a Justiça
partirem para a conciliação, mediação e
todas as formas de solução do conflito
que tragam a Justiça para mais perto do
cidadão e meios alternativos de solução
de conflitos, melhor para uma solução ju-
risdicional mais pronta, eficaz e acessí-
vel”, acrescentou Marcelo Navarro.

Representantes do Conselho da Justi-
ça Federal (CJF) e dos cinco Tribunais
Regionais Federais discutem nesta
quarta-feira, em Brasília, sobre a com-
pra, utilização e escopo (descrição das
etapas, recursos disponíveis e desen-
volvimento) do Sistema de Gestão de

Asserjufe firma convênio
com Unimed Recife
A Associação dos Servidores da Justiça
Federal firmou convênio com a Unimed
Recife (plano empresarial), disponibili-
zando condições especiais de plano de
saúde para servidores do TRF5 e da
Justiça Federal de Pernambuco. Os ser-
vidores poderão efetuar a migração de
plano, sem a cobrança de carência, nos
dias 27 deste mês, na qual a cobertura
terá início no dia 1º de agosto; e no dia
27 de agosto, em que a cobertura terá
início no dia 1º de setembro. Outras in-
formações: 9581.

Petrucio Ferreira
faria 70 anos hoje

Está disponível na Intranet uma lista
telefônica completa. O usuário pode-
rá fazer a busca pelo nome do servi-
dor ou pelo setor. Qualquer sugestão
ou correção de dados deverá ser fei-

ta à DG, através do ramal 9287.

Lista Telefônica

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Basta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em

SERVIÇOS e escolher GALERIA DE
FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos

O desem-
bargador fe-
deral Petru-
cio Ferreira,
que faleceu
em dezem-
bro de 2007,
completaria
hoje 70
anos. Natural
de São José
da Laje (AL),
o magistrado
foi membro
do TRF5
desde a criação, em 1989, e presidente
desta Corte no período de abril de 94 a
março de 95.

Pessoas da Justiça Federal. O diretor da
Subsecretaria de Pessoal do TRF5,
Onaldo Mangueira, participa do encontro,
iniciado ontem, que faz parte do SIGJUS.
O projeto de unificação atinge, primeira-
mente, as áreas de Recursos Humanos,
Orçamento e Finanças, Controle Interno,

Estatística, Administração e Tecnologia
da Informação.


