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Setembro

SEGUNDA

Aniversariantes
Lúcia Amélia Barros Leal Ribeiro
Gab. Des. José Maria Lucena

José Carlos de Souza Silva
Orçamento

Caroline de Pontes Jordão Barreto
Gab. Des. Marcelo Navarro

Deana Eugrácia Ferreira Macedo
Plenário

Erasmo Severino S. Filho
Soservi

Márcio Rodrigues de Oliveira
Soservi

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

PCS é aprovado na Câmara e Senado.

Representantes do
TRF5 e Caixa Econô-
mica Federal reuniram-
se, na quinta-feira, para
tratar sobre parcerias
entre as duas institui-
ções. O vice-presidente
da Caixa, Carlos
Augusto Borges, falou
sobre políticas sociais
adotadas pela instituição financeira, a
exemplo do financiamento habitacional e
do patrocínio de eventos esportivos, que
possibilita a inclusão de atletas carentes e
com dificuldades especiais (paraatletas).
O presidente do TRF5 José Baptista de
Almeida Filho falou das metas de expan-

Tribunal e Caixa firmam convênio
são dos Juizados
Especiais Federais
“para atender o
cidadão alijado da
Justiça” e do projeto-
de-lei tramitando no
Congresso Nacional,
que visa ampliar o
número de Varas
Federais no País,

sendo 68 previstas para a 5ª Região.
Também participaram do encontro a
diretora-geral do TRF5, Sorária Caio, e
os representantes da Caixa Alex Norat
(Superintendente), Diogo Cabral de Melo
(Gerente Regional interino) e Ricardo
Siqueira (Gerente Jurídico).

Nesta segunda-feira, a partir das
13h, a 10ª Vara Federal de
Campina Grande (PB) realiza
leilão, incluindo veículos, casas,
apartamento, terrenos e equipa-
mentos de informática, entre
outros bens. Também ocorrerão
os leilões da 4ª e da 6ª Varas
Federais, que estréiam no
modelo de leilão virtual. Os
bens serão exibidos em data
show. O leilão ocorrerá no
auditório da Subseção de Campina
Grande. Informações: www.jfpb.gov.br.

Subseção de
Campina Grande
realiza leilão

No próximo dia 20, encerra o prazo para
os diretores devolverem o formulário dos
servidores em avaliação pelo PROGED
(1/10/2006 a 30/09/2007). O formulário
preenchido deverá ser entregue no Setor
de Avaliação e Acompanhamento Fun-
cional do NDRH, no térreo do Anexo I.
Maiores esclarecimentos podem ser
obtidos com Soraya, ramal 9804, ou
enviar e-mail para soraya@trf5.gov.br.

Entrega de avaliação
encerra no dia 20

p
r
e
s
e
r
v
a
ç
ã
o

Qualquer pessoa
pode tomar a
iniciativa de
proporcionar mudanças
para minimizar o impacto
sobre os recursos naturais.
Essas ações podem ser
realizadas em casa e no
ambiente de trabalho. O uso
de copos descartáveis, por
exemplo, pode ser substituído
pelo uso de copos individuais
laváveis. Além de proporcionar
economia na compra dos
materiais descartáveis,
contribui para a diminuição do
lixo. Faça sua parte!

Uma nova ferramenta de comuni-
cação com os profissionais do
Direito e jurisdicionados está sen-
do implementada pela Secretaria
Judiciária do TRF5, através da
Subsecretaria de Recursos Extra-
ordinários, Especiais e Ordinários
(SREEO). Utilizando um e-mail
corporativo, procuradores da União,
advogados e as partes poderão solicitar

informações a respeito de proces-
sos em tramitação. De acordo com
o diretor da SREEO, Edson Santana,
“a medida visa desafogar o atendi-
mento ao público, proporcionando
um canal de comunicação mais
rápido e menos oneroso”. Os
interessados em informações

sobre movimentação processual devem
enviar e-mail para recursos@trf5.gov.br.

Ferramenta virtual facilita informação de recursos


