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Aniversariantes

Desligue ou tire da tomada quan-
do não estiver usando um ele-

trodoméstico. A função standby  
consome cerca de 15% a 40% da 

energia total de um aparelho.

SEGUNDA

Economize energia

O
Gestão Estratégica em debate 

Dalma Camila Damasceno Silva
Gab. Des. Barros Dias
Joaquim Alberto da Conceição Coelho
Divisão da 2ª Turma
Sebastião Buarque Filho
SOSERVI/Copa

Terça, 15 de novembro

Antônio César Lima Leitão
Seção de Áudio e Vídeo
Simone Pontes Chateaubriand
Gab. Des. Barros Dias
Rubens Góes Tavares
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Patrícia Lima Verde Valença
Gab.Des. Manoel Erhardt

 O diretor-geral do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, Marcos Netto, o dire-

tor da Subsecretaria de Desenvolvi-
mento Institucional, Rogério Piquet, 
e a diretora do Núcleo de Planeja-
mento, Juliene Tenório participaram 
sexta-feira (11) de uma videocon-
ferência com a secretária geral do 
Conselho de Justiça Federal (CJF), 
Eva Maria Ferreira Barros, os dire-
tores-gerais dos TRFs e integrantes 
do Comitê Técnico de Planejamento 
Estratégico, com o objetivo foi vali-
dar a proposta de revisão do Plane-
jamento Estratégico da Justiça Fede-

A Secretaria Judiciária e os Núcleos 
Judiciários da 5ª Região, juntamente 
com os gestores de TI, participaram, 
na última sexta-feira, na Esmafe5, 
do encontro para discutir as ações 
relacionadas aos sistemas judiciais 
em uso no TRF5 e seções judiciárias. 

ral. “Trata-se de iniciativa que 
permite ao corpo técnico dos 
tribunais fornecer elementos 
para que o Conselho da Justi-
ça Federal elabore um Plane-
jamento Estratégico da Justiça 
Federal em âmbito nacional, 
não só consolidando os pro-
jetos estratégicos eleitos pelo 
Pleno de cada  TRF em 2009, 
bem como definindo, com 
base nas informações colhi-
das, eventuais novos rumos”, expli-
cou Marcos Netto. Todo o processo 
de revisão do planejamento unifica-
do foi conduzido pela Secretaria de 

O juiz federal Paulo 
Machado Cordeiro, 
diretor do Foro da 
Justiça Federal em 
Alagoas (JFAL) e titu-
lar da 3ª Vara Federal, 
será homenageado 
com a Comenda Ma-
rechal Deodoro da 
Fonseca, na terça, 
15/11, data da Proclamação da 

Juiz federal Paulo Cordeiro receberá Co-
menda Marechal Deodoro da Fonseca

Sistemas judiciais

Dia nacional da  alfabetização
Dia nacional  do controle e 

prevenção da diabete

Desenvolvimento Institucional (SDI) 
do CJF, em conjunto com o Comitê 
Técnico de Planejamento Estratégico 
da Justiça Federal.

Advogados e Procuradores participam de treinamento sobre PJe  

O TRF5 promo-
veu sexta-feira 
passada, das 14 
às 18h, na Sala 
das Turmas Sul, 
mais um treina-
mento para ad-
vogados e pro-
curadores sobre 
o processo judicial eletrônico (PJe). 
A apresentação foi feita por Gisel-

le Yasbek Muss 
Schmitz (Secre-
taria Judiciária) e 
Cinthia de Melo 
Penha (INFOX, 
empresa contra-
tada para de-
senvolver o PJE). 
Promovida pela 

Secretaria Judiciária, Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação (STI) e 

pelo Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH), a capa-
citação tem como objetivo divulgar 
o sistema PJe, incentivando seu uso 
pelos profissionais do Direito. Quem 
ainda não teve a oportunidade 
de participar, pode fazê-lo no dia 
12/12, data em que será realizada a 
quarta apresentação para advoga-
dos e procuradores no TRF5. Mais 
informações: (81) 3425-9819.  Fonte: ASCOM/JFAL

República. A solenida-
de homenageia perso-
nalidades reconheci-
das por contribuir, de 
alguma forma, para a 
consolidação da demo-
cracia social brasileira. 
A cerimônia será às 19 
horas, no Memorial à 
República (Maceió-AL). 


