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Com um total de 983
audiências realizadas,
o mutirão do Juizado
Especial Federal (JEF)
da Justiça Federal
em Alagoas, ocorrido
no período de 26 a
28 de fevereiro, apre-
sentou um saldo de
601 conciliações, o
equivalente a 61% do total. Todos os
processos resolvidos são de natureza
previdenciária e resultaram numa movi-
mentação de R$ 2.037.967,29. O evento
mobilizou quinze magistrados federais de
Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do

Mutirão do JEF em Alagoas
realiza 601 conciliações

Norte e Sergipe, sob a
coordenação do juiz
federal Frederico
Wildson da Silva Dantas
(titular da 6ª Vara
Federal-AL).  ”O mutirão
não se deve a atrasos
no julgamento de
processos, mas pela
elevada quantidade,

tivemos que realizá-lo para garantir o
princípio da rapidez e celeridade deter-
minado pela lei que criou os Juizados
Especiais Federais para casos de menor
complexidade jurídica”, completou o
coordenador do mutirão.

A Secretaria Administrativa do TRF5 está
realizando uma pesquisa para saber o
quantitativo de servidores interessados
em migrar do plano SulAmérica Básico
(Estilo I) para o Especial. Para participar,
o servidor deve acessar a Intranet,
informar o nome do titular, e-mail,
matrícula e nome dos dependentes.

Pesquisa sobre
plano SulAmérica

Uma tarde dedicada às mulheres, que
incluiu oficina de etiqueta social, distri-
buição de rosas e coquetel, marcou o
início das comemorações da Semana
da Mulher no TRF5. O evento foi aberto
pelo desembargador federal Manoel
Erhardt e a desembargadora Margarida
Cantarelli foi homenageada com um
ramalhete de rosas e um quadro de

Homenagem às mulheres

scrapbooking. Até a
próxima sexta-feira

serão realizadas oficinas
de Scrapbooking e
Origami na Esmafe5, no
turno da manhã. A
Semana da Mulher é
uma realização conjunta
da Diretoria Geral,
Cerimonial e NDRH, com
patrocínio da Asserjufe/PE.
Informações: 9020/9022.

O servidor Guilherme Lima (chefe de
gabinete do desembargador José
Maria Lucena) está engajado numa
campanha para aumentar o número de
doadores de medula óssea. Seu
sobrinho, Saulo, está entre os três mil
brasileiros que dependem deste ato de
solidariedade. Coleta de sangue e
palestras de incentivo à Campanha de
Registro de Doador Voluntário de
Medula Óssea estão sendo realizadas
pela UFPE. No Recife, a Associação
dos Amigos do Transplante de Medula
Óssea (ATMO) orienta e coordena
campanhas e palestras  sobre o
assunto. Informações: 3226.9508 e
www.atmo.org.br.

Doação de
medula óssea

Solidariedade

O Espaço Jurídico está oferecendo
os cursos de Redação para

Concursos e Prático de Gramática,
com início das aulas previstas para

17 de abril e 27 de março,
respectivamente. As aulas serão

ministradas pelo professor Marcelo
Bernardo. Informações:

www.espacojuridico.com.

Espaço Jurídico

Centenas de pessoas
participaram do mutirão


