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Aniversariantes
Priscila dos Santos
Protocolo

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia Internacional para a
Preservação da Camada
de Ozônio

Nesta terça-feira, os
desembargadores
federais José Baptista
de Almeida Filho
(presidente do TRF5)
e Margarida Cantarelli
(diretora da Esmafe5)
participam do
encerramento do
seminário Razoável Duração do
Processo e Reforma Gerencial do
Poder Judiciário Brasileiro, que ocorre
na sede da Seção Judiciária do Ceará,
em Fortaleza. Iniciado ontem, o evento

Desembargadores encerram
seminário do PNA em Fortaleza

teve a finalidade de
discutir a qualidade e
as inovações
administrativas e
tecnológicas nos
serviços judiciários,
além da razoável
duração do processo e
a reforma gerencial do

Poder Judiciário. O seminário,
promovido pelo TRF e Esmafe5, faz
parte do Plano Nacional de
Aperfeiçoamento e Pesquisa para
Juízes Federais (PNA).

Em cerimônia realiza-
da no Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ),
semana passada, o
ministro Hamilton
Carvalhido tomou
posse como coorde-
nador-geral da Justiça
Federal e também
presidirá a Turma Nacional de Uniformi-
zação dos Juizados Especiais Federais.
O magistrado substitui o ministro Gilson
Dipp, que assumiu a Corregedoria do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ministro assume
Coordenação-geral
da Justiça Federal

Livro “Contratos de Gestão: Análise Crítica”
será lançado na próxima quinta-feira

Hoje à tarde, no
foyer do Tribunal,
acontece o teste
de configuração
de bebidas para
redefinir o
padrão do café
servido pelas máquinas do prédio. A
degustação, promovida pela
Subsecretaria de Material e
Patrimônio, tem o objetivo de
reconfigurar as máquinas para definir
o sabor que satisfaça ao paladar dos
usuários. A degustação está
disponível para todos os servidores
que quiserem dar sugestões. Das
14h às 17h, haverá um técnico
habilitado para fazer as mudanças
indicadas.

Degustação do
cafezinho

O Núcleo de Desenvolvimento de
Recursos Humanos do TRF5 (NDRH)
lembra que o prazo para entrega da
avaliação de desempenho pelo Proged
encerra no dia 22 de setembro.
Devidamente  preenchidos e assinados
pelo avaliador e avaliado, os formulários
devem ser entregues ao NDRH (térreo
do Anexo I). Outras informações com
Ildete, ramal 9804.

Entrega da avaliação
de desempenho encerra
dia 22 de setembro

Comunicado

A Subseção Judiciária de
Petrolina tem novo prefixo
telefônico, desde o dia 1º de
setembro. O número do PABX
foi alterado de 3861-0885
para 3038-2000.
Provisoriamente, os dois
números estão atendendo.

Novo Número

O desembargador federal Francisco
Cavalcanti fará, na próxima quinta-feira,
a apresentação do livro “Contratos de
Gestão: Análise Crítica”, de autoria das
professoras de Direito Administrativo
Carine Delgado (procuradora federal,
mestra em Direito Público) e Emanuella
Pires Xavier (mestra em Direito Públi-
co). O lançamento ocorrerá às 19h, na
Livraria Cultura (Bairro do Recife). Informações: (81) 2102.4033.


