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Aniversariantes

Criação do IBAMA pela
Lei nº 7.735 (1989)

Cerca de dez mil folhas de
papel correspondentes a
processos tramitados no
TRF da 5ª Região foram
eliminadas, na última
quinta-feira, pela Seção de
Arquivo e Documentação,
subordinada ao Núcleo de
Gestão Documental da
Secretaria Administrativa
do TRF5. Os documentos são referentes
a 2.445 processos de Requisição de
Pequeno Valor (RPVs), relacionados no
Edital de Eliminação (EDE/2009.000001),

TRF5 elimina 2.445 processos tramitados
publicado em 25 de
agosto de 2009. O
referido edital foi apro-
vado pelo presidente do
TRF5 Luiz Alberto Gurgel
de Faria e publicado no
Diário da Justiça Eletrô-
nico desta Corte, em 8
de setembro de 2009.
Os processos elimina-

dos se encontram com prazos de tempo-
ralidade cumpridos. O primeiro descarte
de documentos realizado em 2010 está
de acordo com as determinações da

O desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria foi
contemplado, na sexta-
feira, com o “Diploma
do Círculo de Amigos
da Região Matias de
Albuquerque”, conce-
dido pela 7ª Região
Militar (RM) - 7ª Divisão
de Exército (DE) a
personalidades civis e militares que se
destacam na contribuição para o cumpri-
mento das missões militares e comun-
gam com os ideais patrióticos de liber-

dade e amor ao Brasil.
A cerimônia ocorreu no
quartel-general da 7ª
RM/7ª DE, no Engenho
do Meio. O diploma foi
entregue pelos
generais Nilson Caldas
Ananias, comandante
da Região Matias de
Albuquerque, e
Américo Salvador

(CMNE), durante solenidade
comemorativa do 95º aniversário de
criação da 7ª RM-7ª DE e formatura
alusiva à Tomada de Monte Castelo.

Tabela de Temporalida-
de de Documentos do
Conselho da Justiça
Federal (CJF), nos
termos da Resolução nº
23, estabelecida em
setembro de 2008. De
acordo com diretora do
Núcleo de Gestão
Documental, Lúcia
Carvalho, “os processos judiciais são
descartados sem causar prejuízo às
partes ou ao projeto de preservação da
memória do TRF da 5ª Região”.

Presidente recebe comenda da 7ª Região Militar
Os servidores interessados em participar
de cursos de pós-graduação (especializa-
ção, doutorado, pós-doutorado) na
Alemanha poderão aproveitar a oportuni-
dade oferecida pelo Centro Cultural Brasil
Alemanha (CCBA), que dispõe de condi-
ções e cursos especiais para os funcioná-
rios desta Corte. O CCBA fornece certifi-
cados oficiais e orientação sobre progra-
mas oficiais de bolsa de estudo naquele
país. A iniciativa tem o objetivo de estimu-
lar o intercâmbio de profissionais da área
jurídica com a Alemanha. Inscrição até o
dia 5 de março. Informações: (81)
3421.2173 e christoph@ccba.org.br.

Pós-graduação
na Alemanha

Nesta segunda-feira, a Asserjufe-PE
realiza uma exposição com os
produtos de beleza do Boticário. O
evento acontecerá das 13 às 17h, no
3º andar do edifício-sede do TRF5
(ao lado da Informática). As lojas
Boticário oferecem descontos nas
compras à vista, além da vantagem do
parcelamento em até cinco vezes nas
compras realizadas com o
Credcheque. Informações com
Cristiane, pelo ramal 9581.

Estande do Boticário
na Asserjufe

Nilson Ananias,
Luiz Alberto Gurgel
e Américo Salvador

Permuta
A analista judiciária Ana Luiza de

Azevedo e Silva (TRT da 2ª Região/
São Paulo) quer permutar com
servidor do TRF5 ou da Seção

Judiciária de Pernambuco. Contato:
analuizamarinho@terra.com.br ou

(81)3441-1458 e 9607-2268.

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 TelefônicaLúcia
Carvalho


