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TERÇA

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 lis-
ta telefônica completa. O usuário

poderá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer

sugestão ou correção de dados de-
verá ser feita à DG, ramal 9261.

Lista Telefônica

A Asserjufe está funcionando no 3º
andar do edifício-sede do TRF5.

Informações: 9581.

Asserjufe

O Conselho da
Justiça Federal
(CJF) aprovou, na
última reunião do
ano, a resolução
que regulamenta
a implantação e a
operacionalização
de leilões virtuais
na esfera do
Conselho e da
Justiça Federal
de 1º e 2º graus, cujo processo tem
como relator o presidente do TRF da 5ª
Região, desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria. A modalidade

CJF aprova regulamentação e
implantação de leilões virtuais

Nesta quarta-feira, o desembargador
federal Marcelo Navarro Ribeiro Dantas
(vice-presidente, no exercício da
Presidência), preside a primeira sessão
plenária de 2010 do TRF da 5ª Região. A
reunião ocorrerá a partir das 14h, no
auditório do Pleno, no 1º andar do
edifício-sede desta Corte.

Pleno realiza
amanhã primeira
sessão do ano

de arrematação
de bens pela
Internet oferece
aos interessados
um acesso
simples e ágil,
além de
aperfeiçoar e
ampliar as
atividades a eles
relacionadas. Os
leilões, que serão

gratuitos, ocorrerão nas mesmas datas
e horários dos leilões presenciais, que
serão publicados em editais no Diário
Oficial da União.

Com o objetivo de contribuir para a preservação do

meio ambiente, o Comitê Socioambiental do TRF5

instalou contêineres de cor laranja que servem de

depósito para pilhas descartáveis e baterias de

celulares. Os contêineres estão localizados no térreo

do edifício-sede, ao lado da caixa de sugestões, e no

térreo dos prédios anexos.

Caixa coletora de pilhas e baterias
A Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) está
formando a terceira turma
de pós-graduação lato
sensu em Decisão
Jurídica, com início
previsto para o mês de
março. O curso terá 480
horas/aula, o equivalente a 12 meses
de aulas presenciais e até seis meses

para elaboração do trabalho
final. O desembargador
federal Francisco Queiroz
Cavalcanti faz parte do
corpo docente do curso,
que contará com
palestrantes nacionais e
internacionais.

Informações: (81) 2126-7907/8779-
4663 ou jeanelima4@hotmail.com.

Pós-graduação em Decisão Jurídica
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