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Aniversariantes

20 SEXTAMarço Wilson Correia Florêncio L. Filho
Gab. Des. Barros Dias

André Luiz Lima da Silva
Informática

Marli de Melo Chaves
Soservi

Sábado, 21 de março

Ednaldo Vieira de Oliveira
Gab. Des. Rogério Fialho Moreira

Marilene Vicente dos Santos
Soservi

Domingo, 22 de março

Télia Giovanetti Tenório Fernandes
Primeira Turma

Francisco José da Silva
Seção de Áudio e Vídeo

Ivan Pedroza Filho
Informática

Romualdo Vieira
e José Baptista

A uniformização dos
procedimentos aliada
à redução de distân-
cias entre os Tribu-
nais Regionais Fede-
rais e os 20 anos de
criação destas Cortes
de Justiça foram os
principais assuntos
discutidos pelos
presidentes dos
TRFs, durante reunião ocorrida esta
semana, em Aracaju (SE). O encontro do
Colégio de Presidentes tem o objetivo

Colégio de Presidentes dos
TRFs reúne-se em Aracaju

Os estudantes universitários que
estagiam no TRF5 deverão entregar,  até
o dia 31 de março, o comprovante de
matrícula da faculdade referente ao
primeiro semestre de 2009. O NDRH
informa que a entrega do documento
deve ser feita no Setor de
Acompanhamento de Estágio de Nível
Superior (Anexo I). Informações: 9835.

Estagiários devem
apresentar comprovante
de matrícula

de unificar as diretrizes
estratégicas de
atuação, com base na
cooperação mútua
entre as instituições.
Além do presidente do
TRF5, José Baptista
de Almeida Filho,
participaram do evento
os desembargadores
federais Jirair Aram

Meguerian (1ª Região), Joaquim Antônio
Castro Aguiar (2ª Região), Silvia Maria
Gonçalves Goraieb (4ª Região).

A SulAmérica informa aos usuários do
Plano de Saúde que já estão disponíveis
as novas carteiras com validade até
fevereiro/2010. Para pegar a carteira, o
servidor deverá se dirigir ao posto de
atendimento da SulAmerica, situado no
térreo do Anexo III, no horário das 8h30
às 13h e das 14h às 17h30. Informações
com Lúcia, pelo ramal 9870.

Novas carteiras da
SulAmerica já estão
disponíveisOs eventos comemorativos pelos 20 anos de

instalação do TRF5 serão realizados a partir da
próxima semana. O lançamento da Semana
Comemorativa tem início no dia 23, às 18h. A
programação inclui painel fotográfico,
apresentações culturais, palestra com o
desembargador federal Lázaro Guimarães
(integrante da 1ª composição desta Corte),
homenagens, lançamento do selo e do vídeo
comemorativo dos 20 anos do TRF5.

TRF da 5ª Região
comemora 20 anos

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

Informações: 9581.

Asserjufe

Na próxima segunda e terça-feira,
haverá uma reunião sobre
“Disseminação do Mapeamento
de Processos” para diretores
administrativos do TRF5 e das Seções
Judiciárias. A reunião é organizada pelo
Conselho da Justiça Federal (CJF), sob
a coordenação do NDRH. Durante o
evento, haverá o lançamento do Sistema
de Gestão da Justiça Federal (SIGJUS)
e um treinamento sobre mapeamento de
processos, visando uniformizar as rotinas
administrativas da Justiça Federal.
Encontros com o mesmo objetivo estão
sendo realizados pelo CJF nos demais
tribunais regionais federais do País.

Mapeamento
de Processos

Jirair Meguerian,
Castro Aguiar,
Silvia Goraieb e
José Baptista


