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Aniversariantes

Dia do Tintureiro

O presidente do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria,
participa hoje da sessão do Conselho da
Justiça Federal (CJF). A reunião será
realizada, a partir das 10h, em Brasília,
para deliberar sobre assuntos
administrativos e orçamentários da
Justiça Federal de 1º e 2º graus.
Também estarão presentes os seguintes
membros efetivos do Colegiado do CJF:
ministro Cesar Asfor Rocha – presidente
do STJ e do CJF; ministro Ari Pargendler –
vice-presidente do STJ e do CJF; ministro
Francisco Falcão - corregedor-geral;
ministros do STJ, Laurita Vaz e Luiz Fux;

Luiz Alberto Gurgel participa da
reunião no CJF

Começou a funcionar ontem(02), na
Justiça Federal em Alagoas (JFAL), o
Malote Digital, um programa de
computador com finalidade de organizar,
autenticar e armazenar comunicações,
oficiais e de mero expediente, entre as
unidades no âmbito do Poder Judiciário.
O sistema foi instituído por meio da
Resolução nº 100, que dispõe sobre a
comunicação oficial por meio eletrônico.
Originalmente, o programa foi
desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Norte (TJ/RN) como
“Sistema Hermes”, e cedido ao CNJ que,
juntamente com a Justiça do Trabalho,
modificou alguns tópicos, para utilização
futura em todos os ramos do Judiciário. O
Malote Digital se assemelha a um e-mail
corporativo, com selo de autenticidade
que confere ao documento um caráter
oficial, facilitando o trâmite de
comunicações internas e ofícios entre os
diversos órgãos do Poder Judiciário.

presidente do TRF1, Olindo Herculano de
Menezes, presidente do TRF2, Paulo Cesar
Morais Espirito Santo, presidente do TRF3,
Roberto Haddad e o presidente do TRF4
Vilson Darós.

Hoje, acontece o segundo dia da sessão de fotografias
com servidores e seus filhos, num estúdio montado no
16º andar desta Corte. “Conceitos Básicos e Introdução
ao Mundo dos Vinhos” será o tema da palestra que
acontecerá, às 17h da segunda-feira próxima(09), como
parte da programação do Projeto Pais TRF 2010.  Logo
após, o desembargador federal Luiz Alberto Gurgel de
Faria, presidente do Tribunal, saudará os pais
homenageados e fará entrega de books eletrônicos.

Festa dos Pais terá
palestra sobre vinhos

Malote digital já
funciona na Justiça
Federal de Alagoas

Continuam abertas até a próxima sexta-
feira(06), na Justiça Federal de Juazeiro do
Norte(CE), as inscrições para prova de
seleção de estagiários do curso de Direito.
A vaga se destina a estudantes da área
que, na data da aplicação da prova,
estejam regularmente matriculados e
cursando a partir do 4º período ou com
80 créditos em integralização no
semestre. O estágio será remunerado
mediante concessão mensal de bolsa-
auxílio, no valor de R$ 697,50, além de
auxílio-transporte no valor diário de R$
5,00. As inscrições dos interessados estão
sendo realizadas das 9h às 18h, na sede
da Justiça Federal em Juazeiro do Norte,
localizada na rua Arnóbio Barcelar
Caneca, nº. 860 – Bairro Lagoa Seca.

Juazeiro do Norte abre
vagas para seleção de
estágio em Direito

“Almoço de Domingo” e “Minha Receita
de Família”, são as duas opções de título
para o livro que o TRF5 lançará dia 28 de
outubro deste ano, no Dia do Servidor,
contendo receitas caseiras. As sugestões
devem ser enviadas até o próximo dia
13, através do e-mail
rosediniz@trf5.jus.br . Os exemplares da
publicação serão em capa dura, com
fotos dos colaboradores e enfocarão a
história gastronômica das famílias.
Servidores e desembargadores do TRF5
podem sugerir as receitas que fazem
parte do paladar familiar.

Mande sua receita
para ser publicada

(Não há registro)

Sessão do CJF
em Junho/2010


