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Os desembargadores federais Luiz
Alberto Gurgel de Faria (presidente do
TRF5) e Rogério Fialho (coordenador
regional dos Juizados Especiais
Federais e da Semana de Conciliação na
5ª Região) participaram ontem da
solenidade de abertura da “Semana
Nacional pela Conciliação –
Meta 2”, promovida pelo
Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).  O conselheiro
Jorge Hélio Chaves de
Oliveira representou o CNJ
na cerimônia do Recife,
ocorrida no Tribunal de
Justiça de Pernambuco, que
foi realizada simultaneamen-
te em mais cinco capitais brasileiras (São
Paulo, Curitiba, Cuiabá, Rio Branco e
Maceió). O esforço do Poder Judiciário
para permitir a realização de ações
integradas em benefício do
jurisdicionado foi destacado pelo
presidente do TJPE, desembargador
Jones Figueiredo, na abertura do evento.
O presidente do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel, falou da
importância de alcançar as Metas de
Nivelamento estabelecidas, com
especial atenção à Meta 2, que pretende

Semana da Conciliação/Meta 2 é
aberta no Recife

desobstruir os tribunais
brasileiros dos processos
anteriores a 2005. Já o
conselheiro Jorge Hélio
disse que a iniciativa
representa uma luta
histórica em busca da
celeridade processual.

Após lançar o livro História Política de Sousa (1945/2004)
na Assembléia Legislativa da Paraíba, o desembargador
federal Paulo Gadelha fará o lançamento em sua terra
natal. A obra é uma retrospectiva de quase seis décadas,
com narração de fatos políticos ocorridos no sertão
paraibano. O lançamento será no dia 1º de outubro, às
17h, no Auditório da Faculdade de Direito de Sousa (Rua
Sinfrônio Nazaré, s/n, Sousa/PB).

Servidores dos cinco Tribunais
Regionais Federais e do Con-
selho da Justiça Federal, envolvidos no
projeto SIGJUS (Sistemas Integrados de
Gestão da Justiça Federal) participam de
um workshop de formação em implan-
tação de processos, no Centro de Treina-
mento da Justiça Federal, em Brasília. O
evento, que ocorrerá hoje e amanhã, se-
rá dividido em dois Fóruns: análises so-
bre o tema “O Novo Modelo de Gestão
da Justiça Federal” e oficinas de implan-
tação de processos padrão da Justiça
Federal. Do TRF5, estarão presentes os
diretores Magnos Medeiros (Núcleo de
Planejamento) e Rosilene Diniz (NDRH).

Workshop em
implantação de
processos padrão

Filhos de
magistrados e
servidores do
TRF5 estão
sendo
convidados para
participar do
“Projeto Criança
Talento 2009”,
que tem como
objetivo valorizar
a expressão
artística e
homenagear a
garotada no local
de trabalho dos
pais, durante a Semana da Criança.
Este ano, os trabalhos produzidos
serão publicados em um livro. Poderão
participar crianças de 5 a 11 anos, com
a produção de texto, poesia, desenho
ou pintura. A ficha de participação e o
trabalho elaborado devem ser
entregues até o dia 25 de setembro,
no Cerimonial (15º andar).
Informações: 9064.

Criança Talento 2009

Paulo Gadelha lança livro
no município de Sousa

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


