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AniversariantesTERÇA

O

Servidor da JF na 5ª Região é selecionado 
como conteudista dos cursos de EAD 
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Gab. Des. Fed. Emérito Paulo Gadelha
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Subsecretaria de Material e Patrimônio

Adriana Valadares Temporal
Subsec. de Tecnologia da Informação

Fernando Batista de Souza Ferraz
Núcleo de Gestão Documental

Eduardo Pereira da Silva
Manutenção Predial

José Pedro dos Santos Silva
Vigilância

Negociação do Sistema Financeiro de 
Habitação na JFPE

Campanha “Papai 
Noel dos Correios” 

Árvore Solidária 
da JFAL recebe 
doações 

Alagoas se destaca na utilização do PJe

servidor Marconi Pereira 
Araújo, diretor de Secretaria 

da 10ª Vara Federal, da Subseção 
Judiciária de Campina Grande (PB), 
está entre os 17 selecionados para 
desenvolver conteúdos para os cur-
sos de Educação a Distância (EAD) 
que serão promovidos no próximo 
ano, pelo Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Servidores do 
Poder Judiciário (CEAJud) do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ). Ele 
concorreu com desembargadores, 

juízes e serventuá-
rios de todo o País, 
em seleção promo-
vida pelo CNJ, em 
novembro deste 
ano. 
Portal - O Tribunal 
Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 
possui um Portal 
EAD, no qual ser-
vidores e magistrados também 
das seções judiciárias da 5ª Região 

podem desfrutar do am-
biente virtual para cursos 
e fóruns de discussão. Du-
rante este ano, foram rea-
lizados vários cursos para 
a Região e estão sendo 
programados outros para 
2013, em conjunto com o 
CNJ. A expectativa do Nú-
cleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos 

(NDRH) é que a programação seja 
retomada a partir de abril.

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) vem se destacando na dis-
tribuição de novas 
ações processuais 
pelo Processo Judicial 
Eletrônico (PJe). Se-
gundo levantamento 
da JFAL, em novem-
bro, 76% de processos 
foram distribuídos pelo Processo 
Judicial eletrônico. De acordo com 
a diretora da Secretaria Judiciária 
do TRF5, Telma Motta, em Alagoas 

há grande aceitação do PJe. “Den-
tre as novas ações processuais, 

vemos que as pessoas 
estão adotando o PJe 
como é o caso da Caixa 
Econômica, grandes es-
critórios de advogados 
e em todas as classe 
livres para adotar ou 

não, o que demonstra aceitação 
do sistema. Mesmo ainda tendo 
que ser aprimorado, já prova que 
pode atender”, afirma Telma.

Começou ontem e segue até 
próxima sexta-feira (14/12), na 
Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE), um mutirão de concilia-
ção referente às demandas dos 
mutuários do Sistema Financeiro 
de Habitação (SFH). Coorde-
nado pela juíza federal Daniela 
Zarzar, o mutirão tem o objetivo 
de reduzir as demandas proces-

suais, solucionando os conflitos 
judiciários de maneira rápida e 
econômica. Este ano, o evento 
contará com a participação dos 
16 novos juízes, recém-aprova-
dos no XI Concurso Público para 
Juiz Federal Substituto, do TRF5. 
O ciclo de conciliação acontece, 
das 13 às 18 horas, na sede da 
JFPE, no Jequiá.

A Árvore Solidária de Natal da 
Justiça Federal em Alagoas já 
está na sede, pronta para rece-
ber doações. Os interessados 
podem pegar um cartão com 
o pedido de alguma criança 
integrante do Projeto Solidá-
rio da Grota do Rafael para 
presenteá-la. A entrega será 
feita no dia 17/12 e as doações 
serão recebidas até sexta-feira 
(14/12).

O Natal está chegando e, com ele, 
a oportunidade de fazer da solida-
riedade um ideal. Pensando nisso, 
os Correios convidam as pessoas 
a participarem da campanha “Pa-
pai Noel dos Correios”, que vai 
presentear milhares de crianças 
carentes. Para ser um Papai ou 
Mamãe Noel é simples: basta ado-
tar uma das cartinhas que estão 
disponíveis na agência Central dos 
Correios (av. Guararapes), das 9h 
às 17h, de segunda a sexta-feira, 
e entregar o presente até o dia 20 
de dezembro.
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