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O presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel, recebeu, na
última sexta-feira, a visita de
procuradores das
Procuradorias Regionais
(União, Federal e Fazenda
Federal) para tratar de
assuntos relativos a
procedimentos diários
perante o Tribunal. Durante o
encontro, o magistrado fez
comentários sobre o ato nº 388 da
Presidência do TRF5, o qual disciplina
que, no âmbito desta Corte, as citações
e intimações entre os órgãos sejam
procedidas com vistas dos autos. O ato
ainda prevê que a carga dos processos
seja realizada mediante a sua retirada,
em dias previamente estabelecidos, por
representantes das entidades
credenciadas junto às Divisões das
Turmas, Subsecretaria de Plenário e de
Recursos, além da Assessoria Especial
da Presidência. Também participaram do
encontro os diretores do TRF5 Telma
Motta (Secretaria Judiciária), Marcos
Braga (Recursos) e Heitor Wanderley
(Segunda Turma), além de Jorge
Cascudo (Assessoria da Presidência).

Luiz Alberto Gurgel recebe
visita de procuradores

O Tribunal Regional Federal e
as Seções Judiciárias da 5ª
Região estão engajados na
campanha do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ),
que visa estimular a
conciliação e mobilizar o
Poder Judiciário no cumpri-
mento da Meta 2, que tem por
objetivo o julgamento de
processos distribuídos até
2005. Nesta segunda-feira, a abertura da
Semana Nacional pela Conciliação –
Meta 2 será realizada em todas as

regiões do Brasil, com
lançamento simultâneo em
São Paulo, Curitiba, Cuiabá,
Rio Branco, Maceió e Recife.
Em Pernambuco, a
solenidade acontecerá às
14h, na Corte Especial do
Tribunal de Justiça do Estado.
A Justiça Federal será
representada pelo desembar-
gador federal Rogério Fialho

(coordenador regional dos Juizados
Especiais Federais e da Semana de
Conciliação na 5ª Região).

5ª Região participa da Semana de Conciliação/Meta 2

O Tribunal de Justiça de Pernambuco
(TJPE) está com inscrições abertas, até o
dia 4 de outubro, para o processo seletivo
de Estágios de Nível Superior. No total
estão sendo oferecidas 192 vagas, entre
o Recife, Região Metropolitana e cidades
do Interior. O candidato deve estar
regularmente matriculado e cursando a
partir do 5º período em cursos de
graduação oferecidos por instituições de
ensino superior reconhecidas por órgãos
competentes. Informações: (81)
3423.9543 ou www.sustente.org.br.

TJPE abre inscrições para
estágio de nível superior

A Divisão de Pagamento de
Pessoal informa aos servidores
que possuem seguro de vida do Banco
do Brasil, consignados em folha, que o
contrato foi renovado até março de 2010.
Os servidores que quiserem cancelar o
seguro da rubrica 524038 (Banco do
Brasil Seguros) devem entrar em contato
com a equipe da Folha de Pagamento.
Informações com Patrícia, ramal 9345.

Seguro de vida
consignado é
renovado até 2010 A Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa) alerta a
população para um falso e-mail que
está circulando, em nome do

órgão, com uma suposta “campanha
para prevenção contra Gripe A H1N1
(Suína)”.A Anvisa esclarece que não
envia e-mails sobre o assunto e que a
referida mensagem contem vírus que
podem provocar danos aos
computadores dos destinatários. Mais
informações no site www.anvisa.gov.br.

Falso e-mail sobre
a gripe suína

Rogério
Fialho


