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QUINTA

O Fórum Regional de Arquivos Judiciais,
realizado conjuntamente pelo TRF da 5ª
Região, Tribunal Regional do Trabalho da
6ª Região e Tribunal de Justiça de
Pernambuco, foi aberto no final da tarde
de ontem, no auditório do TRT (Bairro do
Recife). O evento, que tem como tema
“Gestão e preservação documental: dos

Fórum regional debate gestão
e preservação documental

As notas
taquigráficas do
Tribunal Regional
Federal da 5ª Região
estão sendo
disponibilizadas no
portal da Intranet
(www.intranet.trf5.jus.br).
A iniciativa da
Secretaria Judiciária
do Tribunal foi
tomada para facilitar o descarte do
material impresso e o acesso aos
arquivos. Um total de 1300 livros, que
correspondem ao período de março de
1989 (data de instalação do Tribunal) a
julho de 2001, já foram digitalizados,
resultando em 250 mil notas taquigráficas
e gerando 600 mil arquivos disponíveis
para consulta no portal. De acordo com a
diretora Telma Motta, a Secretaria
Judiciária pretende digitalizar, até meados
do próximo ano, a segunda parte do
material, que já se encontra em meio
magnético. A partir daí, todas as notas
serão digitais e passiveis de correção
pelo respectivo desembargador relator,
através da Intranet.

arquivos textuais aos arquivos
eletrônicos”, reúne profissionais
que atuam na gestão de acervos
judiciais e visa proporcionar a
troca de experiências sobre o
gerenciamento de documentos
arquivísticos para implementar
uma política de gestão para o
setor. A solenidade de abertura
contou com a presença do

desembargador federal Marcelo Navarro
(vice-presidente do TRF5) e dos
desembargadores Eneida Araújo
(presidente do TRT6) e Bartolomeu
Bueno (vice-presidente do TJPE). Nesta
quinta e sexta-feira, pela manhã e à
tarde, serão realizadas conferências no
auditório do pleno do TRF5.

Tribunal disponibiliza
notas taquigráficas
na Intranet

Com a aquisição de 762 novos títulos em
Direito, a Biblioteca do TRF5 ampliou o
seu acervo com o objetivo de promover
maior eficiência no cumprimento da sua
missão institucional. Os livros estão à dis-
posição de todos os colaboradores desta
Corte, seja para fins de empréstimo ou de
consulta. Informações pelo ramal 9451.

Biblioteca amplia acervo

Para homenagear doze servidores
desta Corte, que concluíram este ano
o curso de Mestrado em Gestão
Pública pela Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), o TRF Hoje abre
espaço para mostrar um pouco das
dissertações defendidas por cada um,
nos mais diversos e relevantes temas.
A apresentação será de acordo com a
ordem cronológica de defesa das
teses. Inocência Viana, Sorária Caio,
Hélio Campos, Fátima Maciel, Lisiane
Cavalcanti, Onaldo Mangueira, Iaponã
Cortez, Luiz Albuquerque, Rogério
Piquet, Magnus Medeiros, Célio
Marques e Nancy Freitas são os novos
mestres. Parabéns!
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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


