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Aniversariantes
Valdir Pimentel de Oliveira
Soservi/ Oficina

Vladislave Ferreira Leite
Secretaria Administrativa

Augusto César D´Almeida
Seção de Jurisprudência

Nicielma Cavalcanti da Silva
Diretoria Geral

Telma Roberta Vasconcelos Motta
Secretaria Judiciária

Sábado - 25/09/2010
Maria Angélica de Lima Silva
APEC/ Telefonia

Claúdio Valença Porto Filho
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Domingo - 26/09/2010
Nadja Barros Santiago
Gab. Desa. Margarida Cantarelli

Bruno Fernando Santos Lemos
Gabinete Des. Federal Barros Dias

Dia Internacional do
Jovem Trabalhador
Dia do Vestibulando

A diretora geral do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, Sorária Caio,  e o chefe
de Gabinete da Presidência, Emile Safieh
receberam o coronel Rui Santiago, da Co-
missão Regional de Obras da 7ª Região
Militar, que esteve em visita a este Tribu-
nal. O encontro teve o objetivo de reafir-

TRF5 faz parceria com Exército
para modernizar instalações

mar a parceria
mantida entre as
instituições citadas
para a viabilização
do projeto de mo-
dernização das ins-
talações desta Cor-
te. Os trabalhos
vêm sendo desen-
volvidos pelos téc-
nicos da Diap/TRF e

com o apoio do Exército, através da te-
nente Roberta Queiroz, arquiteta que ela-
borou alguns dos projetos das mudanças
citadas e adequação das dependências do
Tribunal, garantindo melhor funcionalida-
de dos espaços e bem-estar aos servido-
res desta Corte.

O Juizado Federal de Limoeiro do
Norte(CE) receberá, nos dias 18 e 29
de outubro, uma força tarefa com
apoio de servidores e magistrados, visando
a acelerar julgamentos de processos na re-
gião. A ação tem como meta principal jul-
gar 1.140 processos em torno de 10 audi-
ências de instrução e julgamento por dia.
Nas audiências, haverá a oitiva do autor do
processo e de testemunhas. Para tanto, a
cidade vai receber o reforço de seis juízes
de outros municípios. A expectativa é que
todos os demandantes já saiam da audiência
com a sentença em mãos. Dessa forma,
será possível zerar os processos iniciados
nos anos de 2009 e 2010 nos juizados
federais, onde quase 100% dos casos são
pedidos de benefícios previdenciários.

O processo de digitalização, iniciado no
Conselho da Justiça Federal no dia 7 de
junho de 2010, não parou mesmo com a
mudança de endereço da Seção de
Arquivo para a Gráfica do CJF. “Desde o
dia 20 de julho, estamos muito bem ins-
talados na gráfica”, informa a chefe da
Seção de Arquivo, Eloiza Rocha Pereira.
Atualmente, já foram digitalizados

23.375 documentos, no último dia 21 de
setembro, contabilizou-se 7.692 páginas
digitalizadas e 157 processos validados.
De acordo com Eloiza, o processo de
digitalização está evoluindo em uma
velocidade bastante significativa. “Já
estamos até conseguindo atender a
algumas demandas via e-mail dos
documentos já digitalizados”, afirmou.

Digitalização no CJF mantém ritmo acelerado

Juizado em Limoeiro
do Norte julgará
1.140 processos

Muita fé, estudo e
dedicação são as
palavras-chaves para
descrever a mais nova
conquista de Ana
Carolina Lima, diretora
de Jurisprudência do
gabinete do
desembargador federal Rogério Fialho.
Aos 33 anos, a servidora do TRF5 foi
aprovada no 16º concurso público para
provimento de cargos de procurador do
Trabalho. Ela destacou o apoio dos
colegas do gabinete, que torceram para
sua aprovação. Ana Carolina Lima é
formada em Direito pela UFPE e trabalha
nesta Corte há cinco anos.

Servidora é aprovada
em concurso do MPT

Inscrições para
Olimpíada encerram
nesta sexta-feira
Hoje é o último dia para se inscrever na I
Olimpíada da Justiça Federal da 5ª Região.
Os interessados em participar devem
acessar a intranet, onde estão disponíveis
as fichas de inscrição das modalidades
esportivas oferecidas. Informações: 9045.

Participaram da reunião: Vladislave Leite, Ricardo
Bouwman, Fernanda Montenegro, Arnaldo Pereira,

Roseana Faneco e Antônio Carlos Pernambuco


