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Severina Ferreira da Silva
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Bom Clima

QUARTA

O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do
Conselho da Justiça Federal, ministro Cesar Asfor
Rocha, recebeu a Medalha “Governador Antonio
Mariz”, concedida pelo Governo da Paraíba, na
semana passada, no Palácio da Redenção, em
João Pessoa/PB. Entre as autoridades presentes
estavam o vice-presidente do TRF5, desembargador federal Marcelo Navarro e os
desembargadores federais Paulo Gadelha e Rogério Fialho.

O desembargador federal
Francisco Cavalcanti será
homenageado pela Câmara
de Vereadores de Serra
Talhada/PE, com o titulo de
Cidadão Serratalhadense. A
cidadania foi proposta pelo
vereador Euclides Ferraz e
aprovada por unanimidade
pelos demais integrantes

Francisco Cavalcanti receberá cidadania serratalhadenseDesembargadores prestigiam
homenagem ao presidente do STJ

A servidora Soraya Portugal
(NDRH) solicita a doação de

sangue em nome de seu irmão,
Carlos Portugal de Oliveira, no

Ihene (Boa Vista).

Doação de sangue

do Poder Legislativo Munici-
pal. A homenagem é o re-
conhecimento aos serviços
prestados pelo magistrado
ao município. A solenidade
de entrega do título ocorrerá
na próxima sexta-feira (02/10),
às 11h, no auditório da
Câmara de Vereadores de
Serra Talhada.

A implementação
do processo eletrô-
nico para agilizar os
feitos na justiça
federal foi o primei-
ro tema tratado
durante reunião do
presidente do
TRF5, desembar-
gador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria, com os juízes
federais diretores de Foros da 5ª Região
e respectivos diretores administrativos. O
encontro ocorrido ontem,  na sala do
Conselho Administrativo, teve o intuito de

atualizar os
gestores
acerca dos
projetos e
iniciativas de
caráter nacional
e regional que
tenham a
participação do
Tribunal. A idéia

de unir esforços para cumprir as metas
de nivelamento estabelecidas, especial-
mente a Meta 2, pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) foi frisada pelo presi-
dente Luiz Alberto Gurgel. “Peço o apoio

de todos para expandir o siste-
ma Creta idealizado para tornar
mais rápidos os julgamentos”. Na
reunião, foi lembrado o projeto Transpa-
rência do CNJ, de padronização em todo
país das informações contábeis e finan-
ceiras destinadas a prestação de contas
do Poder Judiciário Federal. Outro tema
debatido entre os diretores foi o e-obras,
previsto para ser implementado a partir
de janeiro de 2010, de projeção nacional
e criado por um servidor da 5ª Região,
que servirá para o acompanhamento de
reformas, construção e ampliação de
prédios da Justiça Federal.

A Seção de Programas e Benefícios do
TRF5 lembra aos servidores, que rece-
bem auxilio-transporte, que termina hoje o
prazo para entrega da ficha de cadastra-
mento e a cópia do comprovante de resi-
dência atualizado. O formulário de cadas-
tramento está disponível no menu princi-
pal da página da Intranet (SETORES).

Auxílio-transporte

Diretores de Foro e Administrativos da 5ª
Região reúnem-se para discutir projetos
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