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O IV Encontro
Regional de
Juízes Fede-
rais da 5ª Re-
gião começa,
amanhã, no
Salinas de
Maragogi
Resort, locali-
zado no litoral
norte de Ala-
goas. Até sá-
bado, magistrados dos Estados de
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe partici-

pam da reunião anual promovida pela Es-
cola de Magistratura Federal da 5ª Região,
com patrocínio da Caixa Econômica Fede-

ral. O Encontro
será aberto nes-
ta quinta-feira,
às 19h, pelos
desembargadores
federais Francis-
co Cavalcanti
(presidente do
TRF da 5ª Re-
gião) e Margari-
da Cantarelli
(diretora da

Encontro reúne Juízes Federais em Maragogi

Os servidores Sebastião Campelo (Or-
çamento) e Juliene Tenório (DG) partici-
param do 3º Congresso Internacional
de Gestão da Tecnologia e Sistemas de
Informação, onde apresentaram o artigo
“Governo Eletrônico: uma avaliação dos
websites das Secretarias da Fazenda
da Região Nordeste do Brasil”.
Juliene ainda expôs o trabalho “Siste-
mas de apoio à decisão: Siafi Gerencial

e sua ampla utilização pelas Unidades
Gestoras de recursos públicos”. Promo-
vido pela FEA/USP, o evento
aconteceu semana passada, em São
Paulo. Os dois funcionários também ti-
veram o trabalho aprovado na 1ª Confe-
rência Ibérica de Sistemas e Tecnologia
de Informação, que será realizada de
21 a 23 de junho, na cidade de
Esposende, em Portugal.

Espaço do servidor
Êxito merecido

A Seção de Almoxarifado do TRF5 comu-
nica que as requisições de materiais de-
vem ser emitidas às terças-feiras e aten-
didas às quintas-feiras. Caso não ocorra
expediente nesses dias, será considera-
do o primeiro dia útil subseqüente. A re-
gra não se aplica à troca de cartuchos e
toners para impressoras, que são substi-
tuídos imediatamente com apresentação
do material usado. Os casos de urgência
precisam ser devidamente justificados.

Classificados
Monza 89/90 SLE 2.0, 2p, gas,

alarme, completo. Sílvio Barros,
ramal 9188 ou 8801.7356.

Almoxarifado limita
prazo para requisição

Esmafe5). O jurista José Souto Mai-
or Borges (professor da Faculdade
de Direito do Recife-UFPE) vai mi-
nistrar a conferência inaugural
“Hierarquização dos Princípios
Constitucionais”. Em seguida, ha-
verá apresentação do Grupo
Orange, sob a regência do maes-
tro Cussy de Almeida. O evento
tem o objetivo de levantar o de-
bate sobre temas relevantes de
interesse da magistratura federal
e proporcionar momentos de
integração entre juízes e
desembargadores.

Conselho da Justiça Federal publica
Resolução sobre trabalho voluntário.


