
Jornal Mural Diário
Produzido pelas Seções de

Comunicação Social
e de Editoração Eletrônica

Fotos: Narciso Lins
www.trf5.gov.br

17segunda

Ja
ne
ir
o

2
 
0

 
0

 
5

Edição nº 185

Aniversariantes

Dia dos Tribunais de
Contas

Vlademir Barbosa da C Jr.
Gab. Des.José Maria Lucena
Marcos Antonio M de Barros
TGS
Valdemir Joaquim da Silva
TGS

Perfil
Pernambucano do
Recife, Edson
Purcino da Luz é téc-
nico judiciário
concursado deste Tri-
bunal, desde junho
de 1990. Lotado como agente de se-
gurança, desde então, Purcino cursou
economia na Universidade Federal de
Pernambucano, mas não chegou a
concluir seus estudos. Nas horas de
folga, gosta de caminhar na praia e
beber com os amigos.

Na próxima quinta-feira, será implan-
tado o Juizado Virtual Federal na 7ª
Vara da Justiça Federal do Rio Gran-
de do Norte. Respondendo em tem-
po hábil às necessidades dos servi-
dores e dos jurisdicionados, esse
novo sistema permitirá aos advoga-
dos o encaminhamento de petições
pela internet. Dessa forma, o advoga-
do tem melhor utilização do seu tem-
po, pois não precisa mais se deslo-
car ao protocolo da Seção Judiciária
para dar entrada em suas peças pro-
cessuais. Basta que se cadastre na
7ª Vara, gere sua senha de acesso
ao site da Justiça Federal e se
conecte de qualquer parte do país,
para dar entrada em suas petições.
Segundo o Juiz federal substituto
Marco Bruno, “o Juizado Virtual é
uma conquista, pois se trata de uma
ferramenta que facilitará a celeridade
do processo”. No dia 19, das 8h às
12h, haverá treinamento gratuito para
os advogados que queiram aprender
sobre o novo sistema. As inscrições
estão abertas no Setor de Treina-
mento da Justiça Federal, em Natal.
Estão sendo oferecidas 20 vagas. Na
5ª Região, os Juizados Virtuais já fun-
cionam nas Seções de Aracaju (SE)
e Caruaru.

Juizado Especial

Federal Virtual

instalado no RN
Os três últimos elevadores do TRF/5ª
que estavam em processo de moderni-
zação já estão funcionando normalmente.
Com esse trabalho de modernização nos
elevadores, eles terão maior segurança,

diminuição no nível de ruído, indi-
cação de parada em cada pavi-
mento, sistema inteligente de cha-
mada e redução de energia
elétrica.

Novos elevadores já estão funcionando

A partir deste mês, os médicos do
TRF/5ª estão atendendo os servi-
dores apenas com hora marcada,
exceto em casos de urgência. As
consultas para os médicos Júlio
Viana (Gastro), Cláudio Sá Pereira
(Clínica Geral) e Isly Lucena
(Cardiola) devem ser marcadas
com Áurea Pires, recepcio-
nista do setor médico, atra-
vés do ramal 9296.

Médicos só com

hora marcada
O prédio onde irá funcionar o Anexo III,
no Cais do Apolo, está em fase de aca-
bamento. Após o processo de licitação,
por volta de quinze dias, as obras de
acabamento, eletricidade, instalação de
ar-condicionado devem ter início. De
acordo com Luiz Carlos Fernandes,
supervisor da Seção de Coordenação e
Acompanhamento de Obras “os traba-
lhos devem estar prontos dentro de 90
dias”.

Novo Anexo fica

pronto em 90 dias

O representante recifense na Corrida de
São Silvestre, Romildo Pereira da Silva,
conquistou colocação significativa na
prova, ao classificar-se entre os cem pri-
meiros colocados. A corrida reuniu mais
de 15 mil atletas de todo o Brasil e ou-
tros países. Romildo foi estagiário do
TRF/5ª e pratica corrida de longa distân-
cia. O atleta recebeu apoio dos servido-
res do Tribunal. “Com a ajuda financeira
que recebi dos colegas do TRF conse-

gui custear minhas
despesas com alimen-
tação e hospedagem”, rela-
tou Romildo. O atleta ainda
recebeu as passagens da
Agência de Viagens
Nassau. Para este ano,
o atleta pretende me-
lhorar ainda mais sua
pontuação nos campe-
onatos pernambucanos.

Romildo chega entre os 100

primeiros na São Silvestre

Classificados
Vendo Escort GLX 1.8,
completo, único dono,

ano 2000, tratar Alice R.9356
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