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TERÇA

Aniversariantes

Novembro Maria Francisca A. Benevides Coelho
Gab. Des. Rogério Fialho

Maria Paula M. de Queiroz Campos
Gab. Des. Manoel Erhardt

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

O desembargador
federal Paulo Gadelha
representou o Tribunal
Regional Federal da 5ª
Região no Encontro
Regional do Judiciário,
ontem, no Hotel Atlante
Plaza, em Boa Viagem. O
vice-presidente fez uma
apresentação sobre o
TRF5, trabalho produzido
pela Diretoria Geral e
Secretarias Judiciária e
Administrativa, contendo
práticas de sucesso e
planejamento para os próximos anos. O
Encontro, promovido pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), reuniu
magistrados do TRF5, Tribunal Regional
do Trabalho (TRT), Tribunais de Justiça e
Tribunais Regionais Eleitorais de
Pernambuco e de Alagoas. Com a
reunião, o CNJ fechou as discussões
que vem realizando, desde setembro
passado, em torno dos problemas e
soluções vivenciadas pelo Judiciário em
cada Estado. O Fórum visa garantir o
planejamento de ações integradas entre
as Justiças Estadual, Federal, do
Trabalho, Eleitoral e Militar, com a

CNJ realiza no Recife Encontro
Regional do Judiciário

finalidade de dar mais
celeridade à prestação
jurisdicional. As sugestões,
experiências e soluções
formuladas durante os
Encontros Regionais
servirão de subsídios para
o CNJ elaborar um plano
estratégico conjunto para o
Judiciário. O documento
será apresentado em
fevereiro de 2009, em Belo
Horizonte, durante o 2º
Encontro Nacional do
Judiciário.

Na última sexta-feira, o
programa “Via Legal” re-
cebeu o Prêmio Nacional
de Comunicação e Justiça
– edição 2008, sendo
considerado o melhor
programa de TV do Poder
Judiciário. O programa, que já recebeu
diversos prêmios nacionais, é produto do
Centro de Produção da Justiça Federal
(CPJUS). O CPJUS é coordenado pela

Via Legal ganha prêmio nacional
Assessoria de Comu-
nicação Social do
Conselho da Justiça
Federal e composto
pelas assessorias dos
cinco tribunais
regionais federais. O

“Via Legal” é exibido em canal a cabo
(TV Justiça) e canal aberto (TVs
Educativa e Cultura) e visa aproximar o
cidadão da realidade da Justiça Federal.

A gratificação natalina dos ser-
vidores desta Corte sairá junto
com o pagamento de novembro. Este
mês, os servidores recebem o restante
da gratificação, uma vez que a outra
parte já foi paga no início de 2008. A
alteração na forma do pagamento da
gratificação segue orientação do Con-
selho da Justiça Federal (CJF). A
determinação, estendida a todos os
servidores do Conselho e da Justiça
Federal de 1º e 2º graus, independente-
mente do mês de férias escolhido,
começou a vigorar em janeiro deste ano.
Outras informações: 9345/9347.

Gratificação
natalina sai
esta semana

Os servidores que receberam o
formulário “Mapeamento de Acervo –
TRF 5ª Região” e puderem contribuir
com a pesquisa acadêmica para a
consolidação da memória
institucional do Tribunal deverão
entrar em contato com a servidora
Nancy Freitas (NDRH), ramal 9835. A
pesquisa faz parte da dissertação
final do Mestrado em Gestão Pública
da servidora, realizado na
Universidade de Pernambuco (UPE).

Pesquisa para
dissertação de
Mestrado

As fotos de eventos ocorridos no
Tribunal podem ser acessadas na

Intranet. Para acessar, o usuário
deve digitar www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher a opção

GALERIA DE FOTOS DE
EVENTOS.

Fotos de eventos

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe


