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TERÇA
Dia Mundial sem Carro

O parque de informática da Justiça
Federal da 5ª Região será modernizado
com recursos da Caixa Econômica
Federal, mediante acordo entre o TRF5
e o agente financeiro. Contrato nesse
sentido foi assinado, ontem, pelos
presidentes Luiz Alberto Gurgel de Faria
(TRF5) e Maria Fernanda Ramos Coelho
(Caixa). Também participaram da
cerimônia o ministro Francisco Falcão
(Superior Tribunal de Justiça) e os
desembargadores Margarida Cantarelli e
Manoel Erhardt, além dos representantes
da Caixa João Carlos Leitão
(superintendente regional em exercício),
Sérgio Pinheiro (vice-presidente de
Logística), Lúcia Santos (Jurídico) e
Diogo Cabral (PAB/TRF). A presidente
da instituição financeira lembrou a

Modernização tecnológica é objeto
de contrato entre TRF5 e Caixa

Os corregedores
regionais da Justiça
Federal da 2ª, 3ª, 4ª
e 5ª Regiões
desembargadores
federais Sérgio
Schwaitzer (TRF2),
André Nabarrete
(TRF3), Luiz Carlos
Lugon (TRF4) e Manoel Erhardt (TRF5),
participaram, na tarde de ontem, do
“Fórum Nacional de Corregedores”,
realizado na Sala de Reuniões da

Presidência do TRF5.
O encontro foi presi-
dido pelo corregedor-
geral da Justiça
Federal, ministro
Francisco Falcão
(Superior Tribunal de
Justiça), e contou
com a presença do

juiz federal Élio Wanderley de Siqueira
Filho, da Seção Judiciária de
Pernambuco, que está atuando como
juiz auxiliar da Corregedoria-Geral.

importância de contribuir com a
modernização da Justiça para
melhor atender ao cidadão. O
presidente do TRF5 destacou os
investimentos da Caixa na área
social e disse que os recursos
provenientes desse contrato
possibilitarão à Justiça Federal da
5ª Região “dar um salto na
informatização, facilitando a
abrangência do processo

eletrônico e, consequentemente,
tornando a Justiça mais célere”.

Ministro preside Fórum de Corregedores

A Justiça Federal do Rio Grande
do Norte (JFRN) dará início a
processo seletivo para estágio
remunerado nas áreas de Administração,
Biblioteconomia, Ciências Contábeis e
Jornalismo. Poderão concorrer
estudantes que estejam cursando a partir
do 5º período, sendo selecionados para
fins de cadastro reserva. As inscrições
irão até o dia 8 de outubro. Informações
e inscrições: http://www.jfrn.gov.br/htm/
estagio.htm.

JFRN abre vagas
para estágio em
diversas áreas

Tarefas cotidianas podem contribuir
para a preservação ambiental, se
adotadas com parcimônia. Utilizar
calculadoras e lanternas movidas a
energia solar descarta a necessidade
de pilhas, regar plantas pela manhã ou
ao entardecer evita o desperdício de
água por evaporação e desligar o ferro
de passar minutos antes de concluir a
tarefa economiza energia. Fonte:
www.aquecimento.cnpm.embrapa.br.

Dia Mundial sem Carro

No mundo inteiro, comemora-se hoje
o Dia Mundial sem Carro. A campanha
busca reduzir engarrafamentos e a
poluição atmosférica, provocados
pelo excesso de veículos nas
grandes cidades. Contribua com a
iniciativa e, sempre que puder, venha
trabalhar de bicicleta ou de carona.
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