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Aniversariantes
Guilherme de Albuquerque M Nunes
Gab. Des. Barros Dias
Isabel Moreno Pascoal
Núcleo de Cerimonial e Rel Públicas

Dia Nacional do Doador
Voluntário de Medula Óssea

Justiça Federal aguarda proposta
para definir a sua nova logomarca

Diretor do TRF5
participa de reunião
sobre precatórios

Tribunal realizará, dia 15, Projeto Criança Talento

Doação de sangue
Franklin Delano Correia da Nóbrega,
37 anos, está com câncer e necessita,

com a máxima urgência, de doação de
sangue. A chance dele permanecer

vivo é conseguindo o maior número
possível de doadores. As pessoas que

queiram colaborar devem se dirigir ao
Hemope, no bairro da Boa Vista.

A Justiça Federal brasileira terá uma
identidade visual única, traduzida em
uma nova logomarca, a ser utilizada por
todas as instituições que a compõem -
Conselho da Justiça Federal (CJF),
Tribunais Regionais Federais
e respectivas seções judiciárias. Em
sessão realizada segunda-feira (27/09), o
Colegiado do CJF decidiu que os cinco
TRFs e o próprio CJF terão um prazo de
60 dias para apresentarem propostas de
logomarca, que serão submetidas à
seleção do Colegiado. As propostas
poderão ser elaboradas por qualquer
servidor ou magistrado da Justiça
Federal, e encaminhadas à Presidência
do respectivo Tribunal ou à Secretaria-

Geral do CJF até o dia 3 de dezembro de
2010. O projeto tem o objetivo de dar
início a uma política de comunicação
institucional para a Justiça Federal que
integre suas instituições em torno de
uma só marca e um só nome. De acordo
com Roberta Bastos, assessora de
comunicação do CJF, a falta de uma
identidade institucional única é fator que
contribui para que a imagem da Justiça
Federal seja difusa e pouco
compreendida. “O Conselho da Justiça
Federal, como órgão central da
instituição, tem um papel-chave na
promoção de uma política de
comunicação voltada à afirmação dessa
identidade”, justifica.

O Tribunal Regional Federal da 5ª
Região realizará, no dia 15 de outubro, o
Projeto Criança Talento 2010, com duas
programações diferentes, assinalando o
dia 12, dedicado às crianças. A primeira
ação, com a participação de crianças de
6 a 9 anos, promovendo oficinas de
artes, reciclagem e de bolas mágicas,
além de teatro e show de mágicas. A

segunda ação acontecerá com crianças e
adolescentes (10 a 12 anos) que toquem
instrumentos musicais, com um show de
talentos. Às 15h, haverá recreação para
crianças de 6 a 8 anos, através da Cia do
Lazer, para divertir e promover atividades
de lazer, atendendo um público de até 50
crianças. Às 17h, com o fechamento
dessas atividades, o presidente do TRF 5ª

Região,
desembargador
Federal Luiz
Alberto Gurgel
de Faria, fará a
saudação,
logo após a
apresentação do musical das crianças
de 09 a 12 anos.

A dívida total dos estados e
municípios com precatórios é de
R$ 84 bilhões, valor 40% superior à
estimativa inicial divulgada no início do
Encontro Nacional do Judiciário sobre
Precatórios, promovido pelo CNJ na sede
do Tribunal Superior do Trabalho em
Brasília. O levantamento desses dados foi
anunciado pelo Conselho Nacional de
Justiça(CNJ), acrescentando que as
informações foram fornecidas pelos
diversos Tribunais do país. São 279,7 mil
precatórios e 5.594 entidades devedoras.
O servidor Jaelson Ferreira, diretor da
Subsecretaria de Precatórios do TRF5,
participou da reunião sobre precatórios,
organizada pelo CNJ.

Feriado do Servidor
será na sexta-feira (29)
O presidente do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria,
assinou portaria transferindo para sexta-
feira, 29 de outubro, as comemorações
alusivas ao Dia do Servidor, no âmbito
deste Tribunal e Seções Judiciárias
vinculadas, data em que não haverá
expediente nesta Corte. No dia 28 de
outubro, dada oficial do servidor público,
o expediente será normal. Os prazos que
porventura devam iniciar-se ou
completar-se nesse dia ficam
automaticamente prorrogados para o
primeiro dia útil subsequente.

Exposição

A artista plástica Jéssica Martins encerra,
nesta quarta-feira, sua exposição Natura,
no térreo desta Corte, anunciando preços
promocionais.


