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Dia Mundial de
Luta contra a AIDS

Nesta terça-feira,
às 10h, os
desembarga-
dores federais
Luiz Alberto
Gurgel de Faria
(presidente do
TRF5) e Rogério
Fialho (coorde-
nador dos Juiza-
dos Especiais Federais da 5ª Região) e
a juíza federal Joana Carolina Lins
Pereira (diretora do Foro da SJPE)
participam da solenidade de abertura da
Semana Nacional da Conciliação na
Justiça Federal em Pernambuco. Com

Semana da Conciliação na JFPE
é aberta nesta terça-feira

o lema “Ganha o cidadão. Ganha a
Justiça. Ganha o País”, o evento ocorre-
rá em todos os tribunais brasileiros, com
o objetivo de incentivar a realização de
acordos pela conciliação e reduzir o
tempo de julgamento dos processos.
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A entrega de um troféu,
na noite da última
quinta-feira, foi a
maneira encontrada
pela ONG Moradia e
Cidadania para
homenagear parceiros
da instituição. O TRF5
foi um dos agraciados e
a solenidade de entrega dos troféus foi
prestigiada pelos diretores Sorária Caio
(Diretoria Geral), Vladislave Leite
(Secretaria Administrativa), Roseana
Faneco (DIAP) e Marcos Braga
(Recursos), além do chefe de Gabinete
da Presidência, Emile Safieh.

ONG Moradia
e Cidadania
homenageia TRF5

O servidor Luiz
Albuquerque Melo
defendeu a dissertação “O Processo
Eletrônico nos Juizados Especiais
Federais da 5ª Região: Tecnologia a
Serviço da Democracia”, no dia 15 de
julho, referente à conclusão do Mestra-
do em Gestão Pública pela UFPE. A
base da pesquisa considerou a relação
qualidade/quantidade no que diz
respeito ao uso da tecnologia em
contraponto à forma como os
magistrados se relacionam com a
sociedade, utilizando a mesma como
meio. Seu estudo procurou investigar a
relação da Justiça com as pessoas, o
lado humano, com toda essa nova
gama de recursos tecnológicos.
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A Asserjufe/PE convida os associados
para a confraternização de final de ano,
que acontecerá no próximo dia 11, na
Usina Dois Irmãos (Praça Faria Neves,
ao lado do Horto de Dois irmãos). Cada
associado terá direito a levar uma
pessoa, com entrada gratuita. Informa-
ções e reservas com Cristiane – TRF5
(3425-9581), Ana Flávia – TRE (4009-
9479) ou Sheila – JFPE (3229-6250).

Confraternização
da Asserjufe/PE

Hoje é o último dia para a entrega de
recibos dos servidores inscritos
no Programa Auxílio-saúde. O recibo
deve conter valores individualizados,
discriminando a mensalidade do
titular e dependentes. Informações
com Lúcia ou Danielle, pelos ramais
9864/9865.

Encerra, nesta terça-feira, o prazo
para as unidades desta Corte
enviarem os documentos que
deverão entrar na folha salarial deste
mês. A Divisão de Pagamento de
Pessoal do TRF5 informa que a data-
limite se deve à antecipação da folha
de dezembro.

Auxílio-saúde Folha de dezembro

O processo seletivo para
estagiários do Tribunal, realizado
no último domingo, contou com a
participação de 2.060 estudantes.
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