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Aniversariantes
Áurea Elisabete M. V. Pires
Setor médico

Josenildo Oliveira da Cunha
Soservi

Luiz Carlos dos Santos
Recep. gabinete

Ana Carolina Lima Vieira
Gab. Des.Rogério Fialho Moreira

Nayane Grazyela Leal Lins
Plenário

Dia Internacional da Comunicação
e das Telecomunicações
Dia da Constituição

A diretora-geral do TRF5, Sorária Caio, participa da reunião
de diretores-gerais que será realizada, das 10 às 18h de
amanhã, em Brasília. O encontro reúne os diretores-gerais
dos cinco Tribunais Federais Regionais, do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), além do secretário-geral do Conselho
da Justiça Federal (CJF). O encontro tem o objetivo de
tratar sobre assuntos relacionados com a administração,
orçamento e o planejamento na Justiça Federal. Durante a
reunião os dirigentes vão discutir temas como orçamento
para 2010 e propostas orçamentárias para 2011.

Diretores-gerais dos TRFs
se reúnem em Brasília

Em virtude da
comemoração
do aniversário
da cidade de
Caruaru, hoje
não haverá
expediente na
Subseção
Judiciária. Os prazos processuais com
vencimento no período ficam
prorrogados para amanhã, dia 18. O
município completa 153 anos de
emancipação política nesta terça-feira,
dia da semana que acontece a Feira da
Sulanca. Porém, para não prejudicar os
comerciantes, a Prefeitura resolveu
antecipar o feriado.

Subseção de
Caruaru não tem
expediente hoje

O Setor de Acompanhamento e
Avaliação de Desempenho Funcional,
do NDRH, solicita aos diretores e
chefes de gabinetes que preencham e
entreguem, com a máxima urgência, as
fichas de avaliação do Sistema
Integrado de Avaliação de Desempenho
Funcional (Siades) dos servidores,

relativas aos meses de dezembro/2009
e de janeiro a abril deste ano. O NDRH
lembra que as Portarias de Concessão
de Padrões estão em atrasos,
causando prejuízos financeiros aos
servidores. Mais informações com
Soraya, pelo ramal 9804 ou pelo e-mail
soraya@trf5.jus.br.

O presidente do TRF5, desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de Faria, se reúne na tarde
de hoje com os juízes federais e diretores de
Foro Joana Carolina Lins Pereira (SJPE),
Helena Fialho (SJPB), José Parente Pinheiro
(SJCE) e Ivan Lira de Carvalho (SJRN). O
encontro será realizado, às 16h, na Sala do
Conselho de Administração (15º andar).

Luiz Alberto Gurgel se reúne com diretores de Foro NDRH solicita devolução da avaliação funcional

Reunião com diretores de Foro em março/2010

Doação de sangue
O servidor Josiglei Delfino Medeiros
(Justiça Federal na Paraíba) solicita

doação de sangue ao IHENE em
nome de Germano Valério Bastos,

que está internado no Hospital
Português (Recife).

Alguns fatores que impedem a doação de sangue:

• Fez cirurgia nos últimos 6 meses;
• Teve gripe ou febre nos últimos 7 dias;
• Usou medicação a base de AAS nas últimas

72 horas,
• Tomou a vacina H1N1 nos últimos dez dias;
• Passou por procedimento dentário nas últimas

72 horas;
• Fez exames invasivos nos últimos 30 dias

(endoscopia, etc);
• Faz tratamento de tireóide

Ainda são pautas do encontro:
Planejamento estratégico de Tecnologia da Informação; Elaboração do PDTI;
Implantação das 46 novas varas federais; Inclusão de projetos (reformas e
construções); Metas CNJ 2010; Ações desenvolvidas pelos Centros de Estudos
Judiciários; Situação dos sistemas Cad-jus (Obras); Gestão-Jud (Elaboração de
proposta orçamentária); Assistência judiciária gratuita e autos judiciais digitais.

Sorária
Caio
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