
Jornal Mural Diário
Produzido pelas Seções de

Comunicação Social
e de Editoração Eletrônica

Fotos: Narciso Lins
www.trf5.gov.br

Dia Nacional
da Pecuária

14quintaO
u
tu
b
ro

2
 
0

 
0

 
4

Edição nº 125

Perfil

Aniversariante
Roberto da Silva Lima
TGS

Feriado do servidor

é adiado para a

sexta-feira, 29

Margarida recebe

título de Cidadã

de Sergipe dia 11

Associação define

festejo natalino

Encontro define

ISO - 9002 no TRF

Direito Processual

tem Jornadas em SP

Classificados
Vendo Kadett Lite 94 (1.8)

com ar, gasolina, 2 portas. Em
perfeito estado de uso e

conservação. R$ 7.800,00
Tratar com Costa (ramal 9123)

A presidente Margarida Can-
tarelli estará recebendo na
quinta-feira 11 de novembro
o título de Cidadã Honorária
de Sergipe. A homenagem é
resultado de projeto de lei
apresentado pelo deputado
estadual Augusto Bezerra e
aprovado por unanimidade
na Assembléia Legislativa daquele
Estado. O presidente da
Assembléia, deputado estadual
Antonio Passos, estará à frente da
sessão solene em homenagem à
magistrada pernambucana.

Ao som de uma orquestra de sucesso, os
associados da Asserjufe participarão de
confraternização natalina na sexta-feira, 10
de dezembro, na casa de recepções
Personnalité, na Boa Vista, a partir das
21h. As reservas podem ser feitas até o
dia 26 de novembro. De acordo com o
presidente da Asserjufe, Ayron Galvão, a
entrada individual custa R$ 25, com
desconto em folha, e dará direito a jantar,
uísque, vinho, refrigerante, suco e água.
Outras informações pelo ramal 9581.

Os supervisores das Seções de
Malotes do TRF/5ª e das seis
Seções Judiciárias da 5ª Região
iniciaram ontem projeto de padroni-
zação de seus serviços, visando à
Certificação ISO-9002. O encontro
foi realizado pela manhã na Escola
de Magistratura Federal da 5ª
Região. Além dos sete supervisores
do setor, participaram do encontro
integrantes do Escritório da Qualida-
de e auditores da Axon, responsá-
veis pela Certificação. Durante a
reunião foram discutidas a criação de
um Manual do Malote e projeção da
agilidade nos trabalhos com adoção
da padronização. Também foi
abordado como exemplo o caso do
Malote da Subseção Judiciária de
Campina Grande (PB), que já
recebeu o ISO-9002. “Vamos
desenvolver um plano de ação para
conquistar logo o ISO-9002, com a
padronização do nosso serviço”,
adiantou Ayron Galvão, supervisor do
Malote do TRF/5ª. A idéia é fazer
com que qualquer servidor possa
trabalhar no
setor sem
qualquer
problema,
mediante a
utilização do
Manual.

Na quinta-feira, 28 de outubro, data
destinada à comemoração do Dia do
Servidor, haverá expediente neste
Tribunal. O feriado fica adiado para a
sexta-feira, 29. Decisão neste sentido foi
tomada pelo Conselho Administrativo do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
que também se pronunciou sobre os

feriados
regimentais de 1
e 2 de novembro,
que serão
mantidos na
segunda e terça-
feiras.

O Instituto Brasileiro de Direito Proces-
sual (IBDP) está promovendo de 6 a 9
de novembro, no Casa Grande Hotel
Resort, em Guarujá (SP), a IV Jornadas
Brasileiras de Direito Processual Penal,
dedicadas ao debate sobre a Investiga-
ção Criminal, tema central do evento.
Maiores informações podem ser obtidas
no site www.direitoprocessual.org.br. O
evento contará com a participação de
renomados conferencistas brasileiros e
estrangeiros.

Pratos do Dia
Dobradinha
Panqueca
Rabada com pirãoFilé de peito
Lasanha
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Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Vanessa Maria de Luna Ra-
mos é técnica judiciária con-
cursada desde 93. Formada
em Administração pela UPE
e em Direito pela UFPE, Vanessa ainda
conta com uma Pós-Graduação em
Gestão Pública pelo TRF em convênio
com a Fcap. Trabalhou inicialmente no
gabinete do desembargador Nereu
Santos e hoje se encontra no gabinete
do desembargador Marcelo Navarro.
Vanessa gosta de conhecer praias
diferentes com os filhos e o marido.


