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Aniversariantes

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
publicou nesta terça-feira (05) no Diário
Oficial da União a Resolução 102, que
regulamenta a divulgação de informa-
ções referentes à administração e execu-
ção orçamentária e financeira dos tribu-
nais de todo o país. Os tribunais terão 30
dias, a partir desta data para publicar em
seus respectivos sites as informações
referentes aos gastos efetuados, com
discriminação dos valores desembolsa-
dos e a classificação das despesas
(pessoal, investimentos ou custeio).
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Os órgãos do Poder Judiciário terão que
criar um link em seus respectivos sites,
denominado “Transparência”. A Resolu-
ção 102, proposta pelo conselheiro Mar-
celo Neves, foi aprovada na última ses-
são plenária de 2009 do CNJ, realizada
em 15 de dezembro. A idéia tem como
objetivo a criação de uma espécie de
Sistema Integrado de Administração Fi-
nanceira do Judiciário, uma alusão ao
Siafi, já utilizado pelo Governo Federal,
que dará maior transparência à Justiça
brasileira.

7 Janeiro

QUINTA

O vice-presidente do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, desembargador
federal Marcelo Navarro participou na
última segunda-feira (4) da posse da
nova mesa diretora do Tribunal de
Contas do Estado de Pernambuco
(TCE - PE) para o biênio 2010/2011.
O conselheiro Fernando Correia, atual
vice-presidente, presidirá o Tribunal
em substituição a Severino Otávio. A
sessão solene de posse ocorreu às
17h no plenário do TCE.

O NDRH começou os primei-
ros dias do ano de 2010 com
muito trabalho. Com os estu-
dantes trazendo a documenta-
ção para o cadastramento houve atendi-
mento de uma média de 15 estagiários
por dia. A atividade dos universitários terá
início a partir da próxima segunda-feira
(11). Antes de assumirem suas funções,
haverá às 13h uma palestra no NDRH
com a finalidade de informar sobre o fun-
cionamento da Corte. A subsecretaria de
Informática também dará às boas-vindas
aos estudantes falando sobre a Seguran-
ça da Informação.

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

Está disponível na Intranet uma
lista telefônica completa. O

usuário poderá fazer a busca
pelo nome do servidor ou pelo

setor. Qualquer sugestão ou
correção de dados deverá ser

feita à DG, ramal 9261.

Lista Telefônica

A técnica judiciária Luanda Maria
Godinho de Araújo (Seção Judiciá-
ria de Pernambuco) quer permutar

com servidor da Justiça Federal
em João Pessoa.

Contato: (081) 87132407 ou
luandamara83@hotmail.com.

Permuta

Durante o recesso forense, a Secreta-
ria Administrativa através do Departa-
mento de Infraestrutura e Administra-
ção Predial (DIAP), realizou algumas
reformas no prédio do TRF5. Uma de-
las se deu no estacionamento dos
desembargadores que recebeu nova
pintura no piso. No total, foi recupera-
da uma área de 19m². O serviço teve
início em 22 de dezembro de 2009 e
foi concluído ontem (06).

Garagem renovada

Dia da liberdade de cultos
no Brasil

Dia do leitor


