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TRF promove

cursos

Aniversariantes
Teresa Neuman Lima Uchoa
Gab. Des. Napoleão Maia
Silas da Costa e Silva
Cerimonial
Airton Teódulo da Silva Júnior
Jurisprudência

Classificados

O Tribunal, através do Centro de
Desenvolvimento de Recursos
Humanos, promove os cursos de
Direito Tributário e Revisão Gra-
matical, que iniciam hoje, na Esco-
la de Magistratura. O curso de Di-
reito Tributário será ministrado
pelo procurador da Fazenda Naci-
onal, Joaquim Lustosa, das 9h às
12h, até o dia 29 de setembro. Já
o curso de Revisão Gramatical,
que será com a professora da
Universidade Federal de
Pernambuco, Nelly Carvalho, será
das 9h às 11h, até o dia 30 de se-
tembro. Esta é a terceira turma
deste curso.

Bicicleta Ergométrica Athletic Way
- Modelo Tecno Star, com display

de velocidade, calorias, tempo,
pulsação e função scan que mos-

tra seqüencial-mente todas as fun-
ções do monitor.(Excelente estado

de conservação)- R$ 250,00.
Jaydeth (ramal 9369)

Pratos do DiaEscalope
Peixe à Doré
Filé de Peito à CubanaFrango Assado
Bacalhau ao PipoPastelão Napolitano

A psicóloga Maria
da Graça Braga, da
Subsecretaria de
Recursos deste
Tribunal, lança
amanhã, o livro
“Família: diver-
sos dizeres” no
Centro Cultural
Padre Francis-
co de Bragança, na
Unicap, às 19h. O livro é uma co-
autoria com mestres e doutores do Labo-
ratório de Família e Integração Social da
Unicap. Sua parte trata de “fertilidade e
gênero” e “reprodução assistida” com as
repercussões psicológicas na família.

Servidora do TRF

lança livro
Um portal na internet, onde o advo-
gado e o cidadão comum, de qual-
quer lugar do país, terão acesso a
informações relativas a processos
que estejam tramitando também em
qualquer vara ou instância da Justi-
ça Federal. Onde eles poderão até
mesmo, mediante certificação digi-
tal, retirar documentos com valida-
de jurídica em todo o território naci-
onal. Este é o objetivo final da Co-
missão de Estudos para Padroniza-
ção da Plataforma Tecnológica de
Informática no âmbito da Justiça
Federal, que esteve reunida na se-
mana passada no Conselho da Jus-
tiça Federal. A Comissão, integrada
por representantes dos setores de
Tecnologia da Informação do CJF e
dos cinco Tribunais Regionais Fe-
derais, foi criada no CJF com o
objetivo de estabelecer padrões e
normas para aquisição, instalação e
utilização de hardware, software e
redes de comunicação de dados
em toda a Justiça Federal de pri-
meira e segunda instâncias. O pri-
meiro passo para a unificação dos
serviços é um software de integra-
ção dos bancos de dados do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), CJF e
TRFs. A ferramenta será disponi-
bilizada para acesso público no por-
tal da Justiça Federal.

Portal da Justiça

Federal facilita

Perfil
Formado em Administração de Empre-
sas pela Unicap, Getúlio Bessoni é a-
nalista judiciário da Subsecretaria de
Informática onde é supervisor da Se-
ção de Automação de Gabinetes. In-
gressou neste Tribunal através de con-

curso público em feve-
reiro de 1993. Tem co-
mo hobby fotografia e
vídeo. Quem quiser ver
suas fotos é só acessar
o site www.olhares.com/
getuliobm.

Sergipe conta com o Axion Monitor
A Seção Judiciá-
ria de Sergipe já
conta com os
benefícios do
Axion Monitor -
um moderno
programa de
gerenciamento
de processos -,
que traça o retra-
to fiel da
tramitação pro-

cessual dentro das metas pré-
estabelecidas pelo juiz de cada Vara
Federal. Para viabilizar a implantação
desse sistema, a partir dos recursos do
Tebas, houve treinamento de magistra-
dos e servidores daquela Seção Judici-
ária. De acordo com a assessora espe-
cial da Presidência, Lúcia Pontes, a
idéia da presidente Margarida Cantarelli
é estender o Axion Monitor às demais
Seções e Subseções Judiciárias da 5ª
Região.

Lúcia
Pontes


