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Informática

A interiorização da Justiça Federal ganhou
força, esta semana, com a aprovação
pela Câmara dos Deputados do Projeto
de Lei 5829/05, de autoria do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), que cria Varas
Federais em todo o País. O texto aprova-
do prevê 230 unidades e determina a
implantação gradativa de 46 Varas por
ano, de 2010 a 2014. Foram incluídas
emendas apresentadas no plenário,
refazendo o cronograma de implantação e
permitindo ao Conselho da Justiça
Federal remanejar até 10% dos cargos e
funções criados para estruturar as Turmas
Recursais dos Juizados Especiais Fede-

Câmara aprova Projeto de Lei que
cria Varas Federais

Nesta quinta-feira, às 20h, no Teatro
Alberto Maranhão, em Natal, o
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria (presidente do TRF5)
participa da solenidade de posse do
promotor de Justiça Manoel Onofre de
Souza Neto no cargo de Procurador
Geral da Justiça do Rio Grande do
Norte. A cerimônia será comandada

Posse do Procurador Geral
da Justiça do RN

rais, que
ainda
não
contam
com
quadro
de pessoal específico. O texto também
determina que a localização das Varas
Federais deverá obedecer critérios técni-
cos objetivos, como demanda processual,
densidade populacional, distância de
cidades onde já existam Varas Federais
e/ou de áreas de fronteiras consideradas
estratégicas. Agora, o projeto de lei será
votado pelo Senado.

Os universitários que estagiam no
TRF5 devem procurar o Setor de
Acompanhamento de Estágio de
Nível Superior para pegar o Termo
de Compromisso de Estágio (TCE).
A coordenadora do Programa de

Estágio, Myriam Bessoni, lembra que
os estudantes devem conferir as
informações do documento, antes de
ser encaminhado à Diretoria Geral.

Estagiário deve pegar o
Termo de Compromisso

A inspeção no sistema
de refrigeração do
TRF5, realizada recen-
temente, atestou que a
qualidade do ar no
edifício-sede e pré-
dios anexos está den-
tro dos padrões deter-
minados pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo
com a Divisão de Infraestrutura e

Administração Predial
(DIAP), o nível de lim-
peza e conservação da
central de resfriamento
e dos filtros, higieniza-
ção das bandejas e de
todo o sistema de ar
está de acordo com as

determinações da Anvisa. O DIAP
informa que, a cada seis meses, o
sistema passa por avaliação técnica.

Qualidade do ar no TRF5  segue padrões da Anvisa

Comunicados

Estacionamento
A partir de agora, os estagiários
deverão estacionar seus veículos no
Anexo I. A determinação do Conselho
de Administração do TRF5 atende à
reinvidicação do Sintrajuf, devido ao
limitado número de vagas para os
servidores do Tribunal.

pelo presidente do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado,
José Augusto de Souza Peres Filho.

O Núcleo de
Assistência à
Saúde
(Enfermagem)
prossegue com
a campanha de
vacinação
contra as
hepatites A e B.
Quem já tomou
as duas primeiras doses, deverá
completar o esquema vacinal com a
terceira dose para garantir a imunização.
Informações pelos ramais 9296 e 9297,
com Sarah, Etelvina ou Regina.

Servidor do TRF5
deve completar
esquema vacinal
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