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TERÇA
Dia do Terapeuta Ocupacional
Dia do Fisioterapeuta

Os diretores das áreas
judiciária e administrativa do
TRF5 estiveram reunidos, na
última quarta-feira, na Secretaria
Administrativa, para discutir o
desenvolvimento dos projetos
2009/2010, planejados pelo
Conselho da Justiça Federal

Diretores do TRF5 avaliam projetos 2009/2010
(CJF), Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e o Tribunal.
Durante o encontro, comandado
pela diretora-geral do TRF5
Sorária Caio, as discussões
giraram em torno da melhoria da
prestação jurisdicional, através
dos mutirões de julgamento (em

Tem início hoje, às 9h30, no auditório
da Procuradoria Regional Federal da 5ª
Região (PGF), o III Fórum de
Procuradores-chefes de Órgãos
Reguladores. O encontro, que segue
até amanhã, tem como objetivo
promover a discussão de temas
comuns aos órgãos reguladores. Serão
discutidas questões jurídicas e

decisões judiciais relacionadas às
diversas agências, a centralização da
dívida ativa e do contencioso pela
PGF, a estrutura de apoio
administrativo, entre outros relevantes
temas. O presidente do TRF5, Luiz
Alberto Gurgel de Faria, e o
desembargador federal Francisco
Cavalcanti participam do evento.

funcionamento desde 1º de julho)
e o desenvolvimento do
processo virtual. Na reunião, foi
enfatizada a necessidade do
trabalho em equipe e
funcionamento adequado de cada
unidade, requisitos fundamentais para
que o Tribunal possa apresentar
resultados positivos.  A aquisição do
prédio vizinho, onde funciona a Caixa
Econômica Federal, transmissão do
Pleno online (internet), contratação de
plano de seguro-saúde, além de encontro
regional dos magistrados da 5ª Região e
convênio com a Caixa econômica Federal
foram alguns dos projetos em pauta.
Também estiveram presentes na reunião
o chefe de gabinete e a secretária geral
da presidência, Emile Safieh e Lena
Faeirstein, respectivamente.

Com um repertório bastante diversificado o “pequeno
músico” Matheus Calixto Lemos, 8 anos, será uma
das atrações da festa que o TRF5 realiza, nesta
quinta-feira, para comemorar o Dia das Crianças.
Filho dos servidores Winston Lemos (Recursos) e Mara Lúcia Calixto (Gabinete do
desembargador  Lázaro Guimarães), Matheus desenvolveu o gosto pela música logo
cedo. Aos cinco anos, aprendeu a tocar órgão e dois anos depois passou a compor.

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

Está disponível na Intranet uma lis-
ta telefônica completa. O usuário

poderá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer su-
gestão ou correção de dados deve-

rá ser feita à DG, ramal 9261.

Lista Telefônica

Visite a sala da Asserjufe (16º andar)
e se informe sobre vantagens ofere-
cidas aos associados. Ramal: 9581.

Asserjufe

Filho de servidores será
atração no Criança Talento

Fórum reúne órgãos reguladores


