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Aniversariantes

SEXTA

Evite usar copos descartáveis

N

Os copos descartáveis têm como 
origem o petróleo, uma fonte não 

renovável, e causam grande impac-
to ambiental. Prefira garrafinhas 

ou canecas, que podem ser utiliza-
das para água ou outro líquido, no 

lugar dos descartáveis.
Fonte: http://tmf-ambientalista.blogspot.com 

Geraldo Xavier de Azevedo Sobrinho
Divisão da 3ª Turma
Marco Aurélio Coelho Nunes Ferraz
Tecnologia da Informação
Maria Beatriz Braga Mota Andrade
Setor de Taquigrafia
José Rodrigo Rodrigues Vieira dos Santos
Orçamento e Finanças
Magda Figueiredo Thé
Gab. Des. Fed. Geraldo Apoliano
Diego Leite Spencer
Gab. Des. Fed. Geraldo Apoliano
Cristiano Reis da Silva Moura
Tecnologia da Informação

Sábado, dia 26

Ministro Geraldo Og Marques 
Fernandes

STJ

Ana Karine de Lira Lopes
NDRH

Domingo, dia 27
Vânia Regina Pinto de Carvalho
Coordenação dos JEFs
Brena Nascimento Ramos Monteiro
Subsecretaria de Recursos
Lorena Pereira Coelho
Gab. Des. Fed. Francisco Wildo

a tarde de ontem 
(24), a Diretoria 
Geral (DG) realizou 

um treinamento sobre o 
pedido de diárias e pas-
sagens para os servido-
res do TRF5. A capacita-
ção, direcionada para a 
Presidência, Secretaria 
Administrativa e Judiciá-
ria (unidades proponen-
tes), teve o objetivo de informar 
como funciona a Resolução 28 da 
Presidência, que regulamenta o 
pagamento de diárias e passagens 
no Tribunal, com base nas Reso-
luções CJF 04/2008 e 89/2009. 
O responsável pelo treinamento, 
supervisor da Seção de Gerencia-
mento de Projetos, Geraldo Alves, 

DG realiza treinamento 
sobre diárias e passagens

explicou que cabe aos proponen-
tes verificar se o cartão de em-
barque foi anexado ao Processo 
Administrativo Virtual. “No fim de 
cada mês, as unidades proponen-
tes devem verificar no Fluxus se já 
foi juntado ao processo o cartão 
de embarque. Caso não conste, é 
necessário solicitar o envio”, alerta.

A Justiça Federal (JF) aprovou, na 
semana passada, as sete metas que 
vão nortear o trabalho do judiciário 
em 2012 e 2013. Além das cinco 
metas nacionais para todas as es-
feras do judiciário, os magistrados 
também aprovaram duas específi-

cas para a JF, todas elas definidas 
pelos gestores de metas dos tri-
bunais, no Encontro Nacional de 
Gestores de Metas, realizado nos 
dias 18 e 19/11, em Brasília. Para a 
Justiça Federal foram aprovadas as 
Metas 6 e 7. A primeira institui 10% 

a mais de audiências de conciliação 
do que as executadas no ano an-
terior. Já a Meta 7, prevê a implan-
tação de gestão por processos de 
trabalho (gerenciamento de rotina) 
em 50% (2012) e 100% (2013) das 
Turmas Recursais.

O Pleno do TRF5 aprovou, na 
sessão da última quarta-feira 
(23), a promoção de três juízes 
federais substitutos. Ricardo 
Ribeiro Campos, lotado na 11ª 
vara federal em Fortaleza/CE, 
foi promovido pelo critério de 
antiguidade para juiz federal da 
8ª Vara Federal em Souza/PB. 
Rafael Soares Souza, pelo critério 
de merecimento, ocupará a vaga 
de titular da 7ª vara federal de 
Estância/SE. O magistrado estava 
lotado na 3ª Vara Federal de Ara-
caju/SE. O terceiro a ser promo-
vido foi Gustavo Melo Barbosa, 
que pelo critério de antiguidade 
deixa a 21ª Vara Federal em For-
taleza/CE e vai ocupar a 27ª Vara 
Federal em Ouricuri/PE.

Pleno do TRF5 
promove três juízes

Judiciário aprova metas nacionais para 2012 e 2013

Para marcar o Dia Nacional do 
Doador Voluntário de Sangue, 
comemorado hoje, o Ministé-
rio da Saúde lançou, na última 
quarta-feira (23), a campanha 
“Essa corrente precisa de você. 
Doe sangue”. Simultâneo à 
campanha, o Ministério da 
Saúde implantou uma nova 
ferramenta de incentivo à 
doação de sangue, em sua 
página no Facebook. Trata-se 
do Banco de Doadores Virtual. 
A iniciativa tem o objetivo de 
divulgar a importância da do-
ação de sangue no cotidiano 
das redes sociais, além de au-
mentar o número de doações 
voluntárias.

Campanha 
de doação de 
sangue

Dia do Doador de Sangue


