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CNJ quer ampliar relações do
Judiciário com a população

Flexibilidade acontece hoje
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Ildete Alves da Silva, da Esmafe5,
está necessitando de doação de san-

gue de qualquer tipo. A doação é
para ser feita no Hemope.

Doação de sangue

Amanhã dia 16 de julho não haverá
expediente na sede do TRF5 em
virtude do feriado dedicado a Nossa Se-
nhora do Carmo, Padroeira do Recife. Em
1909, a Virgem do Carmo foi proclamada
Padroeira do Recife e no dia 21 de setem-
bro de 1919 foi coroada. Em 1917, a igre-
ja, localizada no bairro de Santo Antônio,
foi agregada à Basílica de São Pedro, no
Vaticano, e em 1922, elevada à condição
de Basílica.

O presidente do Tri-
bunal Regional Fe-
deral da 5ª Região
(TRF5), desembarga-
dor Luiz Alberto
Gurgel de Faria, par-
ticipou, na tarde de
ontem, da reunião
da Comissão de Re-
lacionamento Insti-
tucional e Comuni-
cação do Conselho Nacional de
Justiça(CNJ), que teve como objetivo apri-
morar a relação do Judiciário com a po-
pulação brasileira. O encontro aconteceu
no Pleno do Tribunal de Justiça de
Pernambuco(TJPE) e foi coordenado pelos

conselheiros Milton
Nobre e Nelson To-
maz Braga. Na oca-
sião, os conselheiros
falaram sobre as ati-
vidades institucionais
do CNJ e ouviram su-
gestões e pedidos
dos magistrados no
tocante à realidade
de seus Tribunais. O

interesse do CNJ é fortelecer a adminis-
tração da Justiça em âmbito nacional e
regional. Também representaram a Justiça
Federal da 5ª Região, o corregedor-geral
do TRF5, Manoel Erhardt e o diretor do
Foro da JFRN, Ivan Lira de Carvalho.

Servidores de todos setores do TRF5 podem
participar nesta quinta-feira(15) de avaliação
de forma e flexibilidade que será promovida
por fisioterapeutas da Reabily. Os testes acon-
tecerão das 13h às 17h, no Espaço do Servi-
dor, no 16º andar. A atividade é simples e rá-
pida e não necessita de roupas especiais.
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A DIAP está orientando os servidores
que ocupam cargos de diretoria e de-
mais chefias a participarem das ações
desenvolvidas no sentido do cumprimen-
to da Meta 6 do Conselho Nacional de
Justiça, que visa reduzir gastos com ener-
gia, água e telefone. O serviço está à dis-
posição de todos para que seja provi-
denciada uma senha para permitir a rea-
lização de ligações telefônicas interurba-
nas e para celulares. O usuário bloqueia
o seu ramal, controlando a utilização do
aparelho. As contas serão monitoradas
para evitar o excesso de ligações.


