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Com a palestra
“Justiça Federal
da 5ª Região:
Interiorização e aproxima-
ção com o cidadão”, o
presidente do TRF5,
desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de
Faria, abre, nesta quinta-
feira, às 18h30, o ciclo de
palestras do Seminário Jurídico - Cinco
Anos da Justiça Federal no Seridó. Na
sexta-feira, será a vez dos desembarga-
dores federais Marcelo Navarro (vice-
presidente do TRF5), Margarida,
Cantarelli, Francisco Cavalcanti e

Seminário Jurídico marca os
cinco anos da Subseção de Caicó

Francisco Barros
Dias
comandarem,

respectivamente, os deba-
tes sobre “O Processo
Eletrônico – Aspectos
Jurídicos e Práticos”, “A
Jurisdicionalização das
Questões de Saúde”, “O
Novo Regime Jurídico do

Mandado de Segurança” e “Abuso de
Direito”. O Seminário, que marca os
cinco anos de instalação da Subseção
da Justiça Federal em Caicó, será reali-
zado no Centro Pastoral Dom Wagner,
no bairro de Barra Nova, em Caicó.

O coordenador regional dos Juizados
Especiais Federais, desembargador
federal Rogério Fialho Moreira, reuniu-se,
na tarde da última sexta-feira, com os
magistrados da Justiça Federal em
Alagoas. O encontro, realizado na sede
da Seção Judiciária de Alagoas, teve o
objetivo de avaliar o desempenho da
Turma Recursal e dos Juizados Especiais
Federais. Durante a reunião, o magistrado
destacou a experiência positiva do
mutirão de audiência, realizado no último
final de semana, ressaltando a importân-
cia da iniciativa, que reuniu 15 juízes
federais de Alagoas, Pernambuco, Rio
Grande do Norte e Sergipe, além dos
servidores da Seção Judiciária.

Rogério Fialho
reúne-se com
magistrados da JFAL

A Procuradoria da União em Alagoas
encerra, amanhã, o prazo das
inscrições para seleção de estágio na
área jurídica. Para se inscrever o
candidato deve apresentar cópia da
Carteira de Identidade acompanhada do
original ou cópia autenticada, ficha de
Inscrição preenchida (obtida no local) e
uma lata de leite em pó. Os
interessados devem comparecer, das 9
às 12 e das 14 às 17 horas, na sede da
Procuradoria da União em Alagoas,
situada na Av. Moreira e Silva, nº 863,
Farol, Maceió-AL. Informações pelo
telefone  (82) 3311-655 ou pelo site
http://www.agu.gov.br/pual.

Estágio na Procuradoria
da União em Alagoas

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.

O TRF5 promoveu, na
tarde de ontem, no
auditório do Pleno, uma
reunião de esclarecimen-
tos sobre o seguro-saúde.
Durante o encontro, os
servidores discutiram
questões relativas aos
novos valores, percentual custeado
pelo Tribunal, alterações no Plano

Básico, migração,
implantação de um
modelo de auto-gestão e
sinistralidade. O encontro
foi conduzido pelo
presidente desta Corte
Luiz Alberto Gurgel de
Faria, que fez uma

explanação sobre a atual situação do
contrato e as perspectivas para o futuro.

Reunião de esclarecimento sobre seguro-saúde


