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TERÇA

O desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria (pre-
sidente do TRF5), a
juíza federal Joana
Carolina Lins Pereira
(diretora do Foro da
Seção Judiciária de
Pernambuco) e a
procuradora Luciana
Grassano (diretora
da Faculdade de
Direito do Recife) partici-
param ontem, às 14h30,
no auditório da SJPE, da
solenidade de abertura do
seminário em comemora-
ção aos 20 anos da
Constituição do Estado
de Pernambuco. Também
estiveram presentes os desembargadores
federais Lázaro Guimarães, Francisco
Cavalcanti e Rogério Fialho, magistrados
e servidores da Justiça Federal, estudan-
tes e profissionais do Direito. A conferên-
cia de abertura “O Novo Regime Jurídico
do Mandado de Segurança” foi ministra-
da pelo desembargador Francisco
Queiroz Cavalcanti (professor da UFPE e
da Unicap). Em seguida, foi realizado o

Seminário comemora 20 Anos
da Constituição de Pernambuco

painel “Políticas
Públicas”, com a
participação do juiz
federal Nagibe Jorge
Neto e do professor
Gustavo Ferreira Santos
(UFPE e Unicap), e a
palestra do juiz federal
Frederico Koehler
(professor da UFPE e
FBV). O seminário
prossegue hoje com

painéis e palestras, numa realização
conjunta da Justiça Federal em
Pernambuco, Núcleo da Esmafe/PE e
Faculdade de Direito do Recife/UFPE.

Em comemoração à Semana do
Servidor Público, o TRF5
promoverá duas palestras no
edifício-sede desta Corte. O tema
“Alimentação Saudável” será tratado
amanhã, a partir das 15h, na Sala das
Turmas, pela nutricionista Silvana Frade
(vice-presidente do Conselho Regional
de Nutrição e servidora do Hospital das
Clínicas). Na quinta-feira, o servidor
Antonio Carlos Souza Costa (secretário
de Recursos Humanos do Conselho de
Justiça Federal) ministrará a palestra “O
Novo Plano de Cargos e Salários”. O
evento tem início às 16h, no auditório do
Pleno do TRF5.

Tribunal promove
palestras na
Semana do Servidor

Nesta quarta-feira,
Dia do Servidor Públi-
co, o expediente será
normal no Tribunal e
nas Seções Judiciá-
rias da 5ª Região. De
acordo com a Porta-
ria nº 1099/2009, o
feriado foi transferido para a próxima
sexta-feira, em virtude da data, este
ano, coincidir com o dia regimental-

mente destinado às
sessões plenárias
desta Corte. Por causa
da transferência, a
sessão do Pleno será
mantida na quarta-feira
e os prazos
processuais, que

iniciam ou encerram no dia 30, ficam
automaticamente prorrogados para o
primeiro dia útil subsequente.

Expediente será normal nesta quarta-feira

Nesta quarta e quinta-feira, a equipe da
Subsecretaria de Pessoal estará reunida
para implantar o fluxo do processo-padrão
“Gerenciar Férias”. Reuniões semelhantes
acontecerão em todas as unidades admi-
nistrativas da Justiça Federal. Inicialmen-
te, os trabalhos serão focados na área de
Recursos Humanos, uma vez que o novo
sistema de “Gestão de Pessoas” deverá
ser implantando em 2010.

Gerenciar Férias será
implantado no TRF5

A servidora Maria Valéria da
Fonseca (2ª Turma) solicita doação

de sangue ao Hemope, em nome
de sua mãe, Maria de Fátima Vila

Nova da Fonseca, internada no
Hospital Santa Joana. Informações:

9546 (Rossana) ou 9542 (Heitor).

Doação de sangue

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Basta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher GALERIA

DE FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos
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