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O processo seletivo para
estagiários do Tribunal, realizado
no último domingo, contou com a
participação de 2.060 estudantes.

Seleção de estágio

Dia Nacional das
Relações Públicas

A Semana Nacional da Conciliação na
Justiça Federal em Pernambuco foi
aberta, ontem, pelo presidente do
TRF5, desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria. Participaram
da solenidade os desembargadores
federais Margarida Cantarelli, Paulo
Gadelha e Rogério Fialho (coordenador
dos Juizados Especiais Federais), a dire-
tora do Foro da JFPE, juíza federal Joana
Carolina Lins Pereira e o juiz federal
Walter Nunes, representando o Conselho
Nacional de Justiça. Até o dia 11, na sede
da SJPE, serão realizadas audiências de
conciliação dos JEFs, de Execuções Fis-

Presidente abre Semana de
Conciliação

cais e relativas ao Sistema Financeiro de
Habitação, com o objetivo de resolver pro-
cessos judiciais em andamento através
da formalização de mais de 600 acordos.
Nesse período, serão disponibilizados
aos jurisdicionados serviços de saúde,
como o teste de glicemia, aferimento da
pressão arterial e exames de vista, por
equipes da Secretaria de Saúde do
Recife e da Fundação Altino Ventura.

Na última segunda-feira, o presidente do TRF da 5ª
Região, desembargador federal Luiz Alberto Gurgel de
Faria, foi agraciado com o “Prêmio Orgulho de
Pernambuco 2009”. A premiação, que está na sétima
edição, é concedida pelo Diario de Pernambuco a
pessoas e instituições que contribuem com o crescimento
do Estado. Magistrados, políticos, empresários, reitores e
representantes do meio cultural estão entre os
contemplados. A escolha dos homenageados é feita por
uma comissão, que avalia sugestões de diversos
segmentos da sociedade e da redação do jornal.

Prêmio Orgulho de Pernambuco

O desembargador
federal Vladimir
Souza Carvalho
será homenageado
pela Assembleia
Legislativa de
Pernambuco
(Alepe) com a
Medalha Leão do Norte, Classe Ouro,
Mérito Direitos Humanos Herbert de
Souza. A solenidade de entrega
acontecerá nesta quarta-feira, às 18h, no
plenário da Alepe (Rua da Aurora).
Proposta pela deputada Terezinha
Nunes, a comenda premia personalidade
ou entidade que se destaca na defesa
dos direitos humanos.

Medalha Leão
do Norte

Para atender às exigências da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a
Sul América pede aos beneficiários do
plano de saúde que enviem, por e-mail,
os seguintes dados: número da carteira
da Sul América; endereço completo do
titular; nome completo e o CPF de
dependentes maiores de 18 anos e o
nome completo e o CPF da mãe. Os
dados devem ser enviados para
carla.virginia@sulamerica.com.br.

Beneficiário deve enviar
dados à Sul América 

Com o tema Conflito
de Competências
Administrativas Ambientais, o servidor
Rogério Piquet Barreira Gonçalves
defendeu sua dissertação de
Mestrado, no dia 17 de julho, na UFPE.
Intitulada “O Termo de Ajustamento de
Conduta como Instrumento Mediador
de Conflitos de Competências
Administrativas Ambientais: o Caso de
Fernando de Noronha”, a defesa se
associa ao TRF5 como forma de
diminuir, preventivamente, o surgimento
de ações no âmbito desta Corte
decorrentes do aludido conflito.
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