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Servidor do TRF

recebe capacitação
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Vara de Juazeiro já tem terreno

Empresário doa terreno em Caruaru
Rossana Gabriella de Franca
Precatório
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O empresário
caruaruense Ivan
Nunes formalizou
junto ao TRF/5ª a
doação do
terreno para
construção da
sede da 16ª Vara
da Seção
Judiciária de
Pernambuco em
Caruaru. A sede
provisória
funciona desde
abril. O próximo
passo é a
licitação para dar início à construção da
sede definitiva. A presidente do TRF

O prefeito de Juazeiro do Norte (CE)
Carlos Alberto da Cruz formalizou através
do decreto 2815 de 18 de agosto de
2004 a doação ao TRF/5ª de um terreno
de 6,5 mil metros quadrados. A área
doada localiza-se no Loteamento Jardim

Padre Cícero e servirá para construção
do Foro da Subseção Judiciária daquele
município. De acordo com a presidente
Margarida Cantarelli, a instalação da Vara
Federal de Juazeiro do Norte deve
ocorrer no início do próximo ano.

Os servidores do TRF/5ª que
participaram do curso de Direito
Previdenciário, promovido pela Escola
de Magistratura Federal, já podem
receber seus certificados no Centro de

Desenvolvimento de Recursos Humanos
(CDRH), no 5º andar do edifício-sede.
As informações foram transmitidas pela
supervisora do CDRH Cristina Salomão.
Maiores detalhes através do ramal 9307.

Caixa de sugestões

instalada no térreo
Uma caixa de sugestões instalada pelo
Escritório da Qualidade no térreo do
edifício-sede do TRF, busca melhorar as
relações entre esta Corte, seus
servidores e os jurisdicionados. A idéia
apresentada pela servidora Inocência
Viana, do gabinete do desembargador
federal Paulo Roberto de Oliveira Lima,
foi imediatamente acatada pela diretora
da Secretaria Administrativa, Sorária
Caio.

Em parceria com o Governo do Esta-
do, o TRF/5ª promoveu encontro para
elaboração de pesquisa para saber o
nível de satisfação do público exter-
no, com o objetivo de capacitar agen-
tes multiplicadores na elaboração
desse tipo de pesquisa e unificá-la. O
encontro foi dirigido pelo professor
Gustavo Angelin, gerente de Projetos
do Ministério do Planejamento, na
Escola de Magistratura Federal. Os
servidores Meidson Coelho, Ana
Medeiros e Rosilene Diniz, do
Escritório da Qualidade do TRF/5ª,
participaram do treinamento ao lado
de representantes das seis Seções
Judiciárias da 5ª Região.

Recifense, Alexandre de Lima Farias é
técnico judiciário concursado desde 93.
Alexandre é formado em Economia pe-
la Unicap, com pós-graduação em Ges-
tão Pública pela FCAP. O funcionário
iniciou na Subsecretaria de Informática,
permanecendo até 2001, onde fora

membro e presidente da
Comissão Especial de
Licitação; o servidor
passou depois para a
Secretaria Administra-
tiva, onde permanece
até hoje.
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Margarida
Cantarelli e
o subdiretor
da
Subseção
Judiciária de
Caruaru, juiz
federal
César Arthur
Cavalcanti
de Carvalho
participaram
da
solenidade
de entrega
do terreno,

que aconteceu no gabinete da
Presidência.


