
10Edição nº 890
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pela Seção de
Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região Fotos: Getulio Bessoni

Dezembro

SEGUNDA

Aniversariantes
Clayton Menezes Wanderley
NDRH

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Declaração Universal dos
Direitos Humanos

Dia Internacional dos
Povos Indígenas

O projeto de conclusão do curso de
pós-graduação “Administração
Judiciária com Eficiência” foi escolhido
pela Universidade de Pernambuco para
a cerimônia de apresentação dos
melhores trabalhos de 2006, que será
realizada nesta terça-feira, às 18h, na
Faculdade de Administração (Fcap).
Sob a orientação do professor Luiz
Márcio Assunção, o trabalho destacado
do curso de Planejamento e Gestão

Trabalho destaca “Administração
Judiciária com Eficiência”

Pública-TRF
foi elaborado
por quatro
servidores:
dois do
TRF5, Sílvio
Ferreira
(SMP) e Stênio Alcântara (4ª Turma), e
dois da Seção Judiciária do Rio Grande
do Norte, Boanerges Cezário e Ubiratan
Guanais.

Com o objetivo de
orientar os jovens
que estagiam no
TRF5, a Divisão
de Assistência
Médica e Social
do TRF5 (DAMS)
implantou o
Programa Busca
Saudável, há três

meses. Direcionado aos estagiários de
nível médio e superior, o programa

presta consultoria aos jovens, através
de orientações sobre emprego e como
se preparar para os processos seleti-
vos que terão de enfrentar. O projeto
ainda orienta sobre o estilo de vida
saudável (física e psicológica), estimula
a prática de atividades físicas, a boa
alimentação e ensina estratégias para o
controle emocional dos participantes.
Os estagiários deverão procurar o setor
caso se interessem em participar do
programa. Informações: 9855.

Programa Busca Saudável ajuda estagiários

A técnica judiciária Ariadna Carraro
Deon (Subseção Judiciária de

Cascavel/PR) deseja permutar com
servidor da 5ª Região. Contato: (45)
3225.4676, 3037.1288 e 9118.3050

ou sergioariadna@gmail.com ou
cassetadm@jfpr.gov.br.

Permuta
Geraldo Alves da Silva Júnior, da

Subseção de Resende-RJ, gostaria
de permutar com servidor de qual-

quer unidade da Justiça Federal da
5ª Região. Maiores informações

com Ricardo, ramal 9404.

A Semana de Conciliação na 5ª
Região apresentou, nos quatro
primeiros dias, cerca de 1.520
audiências.

A Semana Nacional da Conciliação
contabilizou números bastante
significativos dos mutirões realizados em
todos os tribunais do País. Numa
iniciativa do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), a campanha visa
implementar a cultura da paz no Poder
Judiciário. Nos dias 5 e 6 de dezembro,
a Justiça Federal da 5ª Região computou
um total de 898 audiências e 442
acordos homologados, que somam
cerca de R$ 2,2 milhões. Somados aos
dois primeiros dias da campanha,
chegam a 1.520 audiências realizadas e
730 acordos fechados, totalizando cerca
de R$ 3,8 milhões e mais de duas mil

pessoas atendidas nos seis Estados da
Região.

TRF apresenta números parciais do “Conciliar”

Presidente José Baptista, ladeado
pelos juízes federais Marco Bruno
e Frederico Azevedo, na SJPEJuíza federal Polyana Brito, em audiência na SJPE


