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Dia do Cerealista

Informática

Conhecendo o TRF/5ª

Ministro do STF encerra Encontro de Juízes

Pratos do Dia
Frango na cervejaPeito a 4 queijosCarne ao molho ferrugemPeixe à dorê

O ministro
Carlos Ayres
Britto, do Su-
premo Tribunal
Federal, profe-
riu a conferên-
cia de encerra-
mento do III
Encontro Regi-
onal de Juízes
Federais da 5ª
Região, sábado
passado, no
Hotel Portal de Gravatá (no Agreste
pernambucano). O ministro abordou o
tema “A Reforma do Judiciário - Uma Vi-
são Heterodoxa”. Cerca de 60 juízes fe-
derais dos seis Estados nordestinos que

integram a 5ª
Região parti-
ciparam do
encontro, que
foi comanda-
do pelo presi-
dente do
TRF/5ª Fran-
cisco Caval-
canti e pela
presidente da
Esmafe/5ª
Margarida

Cantarelli. Durante três dias, os ma-
gistrados federais discutiram diferen-
tes aspectos da Reforma do Judiciá-
rio. Promovido pelo TRF/5ª e Esma-
fe/5ª, o com patrocínio da Caixa.

ONG com atuação em comunidades ca-
rentes, há 15 anos, o Grupo de Apoio e
Recuperação da Criança e do Adoles-
cente (Garça) atende crianças em situa-
ção de risco com ajuda de servidores do
TRF/5ª e da Justiça Federal. O apoio
possibilitou ao Garça construir uma es-
cola em Jardim Copacabana (Jaboatão),
que oferece espaço de recreação e co-
lônia de férias para 52 crianças. Agora, a
ONG busca ampliar a contribuição atra-
vés de descontos em Folha. Informa-
ções com Patrícia Chagas, ramal 9345.

Garça busca apoio

de servidores Nesta segunda feira, será A Forma-
tura da 1ª
Turma de
Telesala
de Ensino
Funda-
mental do
Tribunal

será realizada hoje, às 17 h, no Salão do
Pleno. O projeto Telesala faz parte do
convênio entre o TRF/5ª e a Secretaria
Estadual de Educação, que beneficia os
funcionários do setor de limpeza que não
concluíram o Ensino Fundamental.

Telesala/Formatura
Recibo escolar é

entregue até dia 5

A Subsecretaria de Informática é res-
ponsável pela supervisão da opera-
ção e manutenção de computadores
e acessórios; desenvolvimento, im-
plantação e otimização de sistemas;
gerenciamento de padrões e normas
de controle de segurança e auditoria
de sistemas. Também cuida da  pes-
quisa, testes e aquisições de equipa-
mentos e sistemas, inclusive para as
Seções Judiciárias, visando à moder-
nização do Sistema de Informática da
5ª Região. Cabe à Subsecretaria pro-
mover o aprimoramento da rede local;
atender aos chamados de usuários no
Tribunal a fim de solucionar proble-
mas dos sistemas e máquinas em
rede. Dirigida por Fernanda Montene-
gro, a Subsecretaria de Informática
reúne a Divisão de Produção e Supor-
te Técnico e o Núcleo de Desenvolvi-
mento de Sistemas. A equipe conta
com vinte e quatro servidores, oito es-
tagiários de nível superior e dois me-
nores aprendizes.

Rogério M
Fialho Moreira
Juiz federal SJPB

O Departamento de Assistência Médica
e Social (DAMS) do TRF/5ª lembra aos
servidores que o prazo para a entrega
dos recibos escolares encerra na próxi-
ma sexta-feira. Os beneficiários do Pro-
grama de Auxílio Escolar (PAE) devem
entregar o documento no DAMS,
impreterivelmente, até o dia 5 de cada
mês, sob pena do ressarcimento ocorrer
apenas no mês seguinte. O período está
de acordo com o tempo necessário para
que a Folha de Pagamento seja fechada
no tempo devido.

Ricardo Cunha
Porto
Juiz federal SJCE

Francisco Cavalcanti
e Carlos Ayres Britto


