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C.Odont. Ubaias/Setor Médico

Wellington da Silva Batista
Soservi /Limpeza

Isolda Breuel Gonçalves
Subsecretaria de Recursos

Na JFPE, índice de
acordo chegou a 71%

Presidente do TRF5 participa da
última  sessão do CJF de 2010

Dia Nacional  do
Ministério Público

Na JFPE, foram realizadas
mil audiências.

Tribunal inaugura sua decoração natalina

Estagiários fazem
festa no Anexo I

O presidente do
Tribunal Regional
Federal da 5ª Região,
desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria
participou, ontem, da
última sessão do
Conselho da Justiça
Federal (CJF) em 2010.
O evento aconteceu  às 9h, na sala de
reuniões do CJF, no 3º andar do edifício-
sede  em Brasília. O CJF tem a função de
deliberar sobre assuntos administrativos
e orçamentários da Justiça Federal de 1º
e 2º graus. Sua missão principal é pro-

mover a integração
institucional e a
padronização de
procedimentos
administrativos.
Participaram da
reunião os ministros
Ari Pargendler
(presidente),  Felix
Fischer (vice-

presidente), Francisco Falcão
(corregedor-geral da Justiça Federal),
Teori Zavascki (suplente), ministra Laurita
Vaz (membro efetivo) e os demais
desembargadores federais presidentes
dos Tribunais Regionais Federais.

Os estagiários de nível médio do
TRF5 participam  hoje, no Anexo I,
da Festa de Confraternização 2010,
com destaque para a escolha da

Garota e do Garoto Aprendiz deste ano.
Concorrem dez jovens que serão
julgados pelos 80 colegas, através do
voto direto. Os jovens receberão brindes
dos integrantes dos seus setores. A
animação ficará por conta do DJ Nando.

Requisição de
material deverá ser
feita até hoje
A Seção de Almoxarifado deste
Tribunal informa aos chefes de
setores e de Gabinetes sobre a
necessidade de que devem enviar até
hoje (14) as requisições prevendo o
consumo da semana corrente e das duas
semanas do recesso (20/12/2010 a 31/12/
2010), caso haja necessidade  de material
de expediente para esse período. A
Seção de Almoxarifado iniciará o
inventário anual no dia 20/12/2010
até 31/12/2010 e estará fechada para o
atendimento de requisições. 

O Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF5) inaugura nesta terça-feira
(14) sua decoração de Natal.  Este ano o
Tribunal decidiu fazer sua árvore de
natal com material reciclado, em
homenagem ao Ano Internacional da
Biodiversidade. Ao todo, foram utiliza-
dos 2 mil cds, reaproveitados junto à
subsecretaria de informática, e luzes do
tipo strobo. A decoração é composta,

ainda, de iluminação nas
palmeiras imperiais do
estacionamento, no jar-
dim da entrada principal
do prédio, onde fica
localizado o presépio
natalino. Amanhã (15),
serão ligadas as luzes da
fachada externa do
prédio.

Asserjufe reúne
Associados dia 17
A Confraternização da Associação dos
Servidores da Justiça Federal(Asserjufe-
PE) acontecerá na próxima sexta-
feira(17), às 21h, no Personalité Recep-
ções, localizada na avenida Conde da Boa
Vista, 1450. O associado paga R$ 60
(mais acompanhante com entrada
franca). Informações através dos
telefones 3229.6250(SJPE) e 3425
9581(TRF).

Distribuição de senhas
para a Confraternização
O Cerimonial do TRF5 começa a entregar,
hoje e amanhã, as senhas da Confra-
ternização 2010. O evento está marcado
para esta quarta-feira(15), às 20h30, no
Spettus, de Boa Viagem. Movimentarão a
noite o DJ Nando, a Orquestra
Fascinação e o cantor Flávio Barros.


