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Dia do Economista

O presidente Luiz
Alberto Gurgel de Faria
e os diretores do TRF5
Telma Motta (Secretaria
Judiciária) e Laureano
Montarroyos (Núcleo
de Desenvolvimento de
Sistemas) receberam,
ontem, representantes da empresa
Infox Tecnologia da Informação, que
desenvolve e mantém o Sistema Creta,
responsável pelo controle do processo
eletrônico no Juizado Especial Federal
(JEF). Da equipe da Infox participaram
do encontro o diretor-presidente Jorge

Reunião debate processo eletrônico
no Juizado Especial Federal

Santana, o
diretor-executivo
Willian Alves, e
os funcionários
Breno Machado,
Risvaldo Oliveira
e Nuno Lopes. A
presença dos

representantes da empresa de
informática teve como objetivo
acompanhar o processo de expansão
do Sistema Creta, que já existe nas
Varas de Juizado e deve ser
implantado em Varas Comuns na
Justiça Federal da 5ª Região.

Com o ambiente devidamente
decorado, magistrados e
servidores do TRF5 participaram
ontem, no final do expediente, do
“Arraiá do Tribuná”. Além de uma
mesa repleta de saborosas
comidas juninas, os convidados
puderam apreciar ritmos musicais
nordestinos, sob o comando do
DJ Nando. A festa junina foi
realizada no térreo do edifício-sede.

Magistrados e servidores participam de festa junina

Os servidores inscritos no
Programa Auxílio-Saúde devem
apresentar os recibos de
pagamento do Plano de Saúde,
até a próxima quarta-feira. O Setor de
Benefícios do TRF5 lembra que só terão
direito ao ressarcimento “magistrados e
servidores ativos e inativos ou
pensionistas, incluídos os cedidos,
ocupantes de cargo em comissão e
requisitados ocupantes de cargo efetivo
na Administração Pública Federal,
vinculados ao Plano de Seguridade
Social do Servidor – PSSS”.
Informações com Zélia ou Danielle,
ramal 9865.

Quem tem direito
ao auxílio-saúde

O problema da superpopulação
carcerária, precariedade das casas
prisionais no Brasil e delação premiada,
além de artigos das mais variadas áreas
do Direito, são alguns dos temas
abordados pela 44ª edição da Revista
CEJ. Produzida pelo Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça
Federal, a revista entrou em circulação
na semana passada.

Começa a circular 44ª
edição da Revista CEJ

Devido à queima de duas placas do
sistema telefônico, que tem dezesseis
anos de uso, mais de 100 ramais do
edifício-sede ficaram sem comunicação
nesta segunda-feira. Para solucionar o
problema, o Setor de Eletromecânica da
Divisão de Infraestrutura e Administração
Predial (DIAP) já está adotando as
providências necessárias, visando
restabelecer os serviços o mais rápido
possível. Informações: 9390.

Sistema telefônico
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