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QUARTA
Dia Nacional das Artes
Dia de Luta contra a
Violência no Campo

Doação de sangue
O servidor Nilo Moraes Júnior

(gabinete do desembargador Paulo
Gadelha) solicita doação de

sangue para o seu tio, que está
internado no Hospital Prontolinda e

necessita da doação para fazer
uma cirurgia cardíaca. A doação

deve ser feita no Hemope, em
nome de José Henrique da Silva

Moraes.

Ana Karla Carvalho Ramos Reinaldo
Gab. Des. Paulo Gadelha

Presidentes dos
Tribunais Regionais
Federais do País
participaram, na manhã
de segunda-feira, de
reunião na sede do
TRF da 5ª Região, no
Recife. De acordo com
o estatuto do Colégio
de Presidentes dos
TRFs, a reunião
ordinária foi dirigida pelo presidente do
Tribunal que está sediando o evento,
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria. As reuniões do Colégio

Colégio de Presidentes debate
pauta comum aos TRFs

de Presidentes
visam unificar as
diretrizes estratégi-
cas de atuação dos
cinco tribunais, com
base na cooperação
mútua entre as
instituições. Além do
presidente do TRF5,
o encontro na capital
pernambucana

contou com a participação dos
desembargadores federais Paulo Cesar
Morais Espírito Santo (TRF2), Marli
Ferreira (TRF3) e Vilson Darós (TRF4).

A economia dos seis Estados
nordestinos que integram a 5ª
Região da Justiça Federal
(Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Ser-
gipe) será aquecida com um incremento
superior a R$ 66,5 milhões, que serão
liberados pelo TRF5, a partir desta
semana. Os recursos correspondem ao
pagamento de 10.605 Requisições de
Pequeno Valor, beneficiando 22 mil
pessoas. A soma dos valores liberados,
de janeiro a julho deste ano, chegou a R$
385,8 milhões e, no mesmo período do
ano passado, o valor foi de R$ 298,8
milhões, o que representa um cresci-
mento de 29% no volume de recursos.

TRF5 libera R$ 66,5
milhões em RPVs

Os serviços de modernização na Central Telefônica
do edifício-sede já foram concluídos. Com a
instalação de placas telefônicas mais modernas,
novos serviços estarão disponíveis, como a
eliminação dos gastos com ligações interestaduais
do Tribunal para as Seções Judiciárias da Região,
Conselho da Justiça Federal e Superior Tribunal de
Justiça, desde que no local exista um link com o
TRF5. Com a recuperação das placas, os ramais voltaram ao normal, precisando
apenas que os setores comuniquem os possíveis ramais desativados pelo ramal
9090. Outros esclarecimentos com Pedro Alexandre, ramal 9444.

Central Telefônica
O núcleo cearense da Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região
(Esmafe/CE) promove, entre os dias
13 e 15 deste mês, o curso “Gestão
de Pessoas: Desenvolvimento de
Competências Judiciais”. A
capacitação tem carga horária de 20
horas e estão sendo disponibilizadas
20 vagas aos juízes federais da Seção
Judiciária do Ceará.

Esmafe/CE promove curso sobre Gestão de Pessoas

A técnica judiciária Luanda Mara
Godinho de Araújo (16ª Vara–PE)

tem interesse em permutar com
servidor da Seção Judiciária da

Paraíba para atuar em João Pessoa.
Mais informações: (81) 8713.2407,

3722-8102 (trab), 3723-3760 (res) e
luandamara83@hotmail.com.

Permuta


