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Sábado, 12 de junho
Juliana Cruz de Moura
Subsecretaria de Recursos
Diogo Raimundo A. J. Rigaud Peixoto
Orçamento e Finanças

Domingo, 13 de junho
Rafaela de Oliveira Pimentel
Acompanhamento de Estágio
Sandra Aparecida N. de Souza
Divisão da 4ª Turma
Geraldo Alves da Silva Júnior
Diretoria Geral

Maria Cristina
Nogueira, analista judiciária do

gabinete do desembargador federal
Paulo Gadelha, é vegetariana por acredi-
tar que o consumo de carne ajuda a des-
truir a natureza, já que o gado bebe
muita água, rumina e come muitas plan-
tas. Segundo a servidora, grande parte
do desmatamento da Floresta Amazônica
se deve ao avanço da pecuária. O
estacionamento de motos e bicicletas
(bicicletário), que está sendo entregue
nos próximos dias, foi incentivado por
práticas como a da servidora. Maria
Cristina também costuma usar a bicicleta
para ir a praticamente todos os lugares.
Ela incentiva as pessoas a residirem em
bairros próximos ao local de trabalho
para não precisar andar de carro e
reduzir a emissão dos gases que poluem
a atmosfera. Atualmente, ela está se
recuperando de uma cirurgia no joelho,
mas não vê a hora de receber a
liberação do médi-
co para voltar a
praticar o ciclismo.

Dia da Marinha
Brasileira

O Conselho da Justiça
Federal (CJF) iniciou
nesta semana a
digitalização dos seus
documentos. Cerca de
14 milhões de itens
devem ser digitalizados.
Os primeiros da lista são
os constantes da Seção
de Arquivo. Mediante acordo de
cooperação com o Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o CJF está aproveitando a
mesma equipe (formada por funcionários
surdos-mudos) que participou da
digitalização no STJ. Para serem
digitalizados os processos são reunidos
em uma caixa e higienizados, com a

retirada de grampos e
lacres. Em seguida
passam pelo scanner e
posteriormente são
conferidos novamente.
Depois, os processos
escaneados são inseri-
dos no software
desenvolvido pelo STJ

para armazenar esses documentos. A
longo prazo, o CJF promoverá também a
mudança do atual sistema de gestão de
documentos (Siged). Será instituída
comissão para escolher novo sistema de
gestão eletrônica que possibilite a
inclusão e tramitação de documentos
virtuais.

Conselho da Justiça Federal inicia
a digitalização de seus documentos

O desembargador
federal Francisco Wildo
irá ministrar, nos dias
18 e 19 deste mês, na
Justiça Federal de
Alagoas (JFAL), o
Curso de Atualização
em Direito Processual
Civil. O evento, que
tem carga horária de 20 horas e está
sendo promovido pelo Núcleo Seccional
da Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe5), irá oferecer 20 vagas
para magistrados e servidores da JFAL.
As inscrições podem ser feitas até o dia
17. Outras informações: www.jfal.gov.br

JFAL receberá
curso de Direito
Processual Civil

A ASSERJUF realiza hoje sua tradicional
festa de São João, intitulada o “Forró da
Veia Cega” que acontece a partir das
21h, na sede da Associação, localizada
na Justiça Federal de Pernambuco, bairro
do Jiquiá. Os forrozeiros Adriano Paulino
e Antônio José vão animar o arrasta-pé.
Outras informações: Cristiane (9581)

ASSERJUF realiza hoje
sua festa de São JoãoA partir da próxima quarta-feira (16), os

servidores do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região (TRF5) nomeados
durante março de 2009 a junho de
2010, além de ocupantes de cargos
comissionados, poderão participar do
curso de ambientação promovido pela
instituição. A capacitação abordará
temas como história oral do TRF5,
Planejamento Estratégico e política de

Curso de ambientação para recém-empossados
segurança. Além disso, os
participantes receberão orientações e
informações sobre os programas do
Núcleo de Assistência à Saúde e do
Programa Nacional de Capacitação. O
curso, que terá duração de três dias,
ocorrerá na Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região (Esmafe5),
sempre às 8h30. Outras informações:
Nathiene Alencar (9821).


