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Dia do soldado
desconhecido

O Fórum da 26ª
Vara Federal de
Palmares
reiniciou suas
atividades,
funcionando de
segunda a sexta-
feira, das 9h às
16h30. Durante
os últimos três
meses, o atendimento
aconteceu com competência
reduzida, restrito aos Juizados
Especiais Federais (JEFs). O
prédio foi reinaugurado,
terça-feira(09), pelo
presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel, junto com a

Fórum da 26ª Vara Federal de
Palmares reinicia atividades

A Subsecretaria de Pessoal informa
que os servidores precisam marcar
as suas férias para o ano de 2011,
o mais rápido possível, em razão
da necessidade de aprovação da
escala de férias. O período de férias
deve ser marcado na intranet e o
formulário encaminhado imediatamente
à Subsecretaria de Pessoal, com a
anuência da chefia imediata.

diretora de Foro da Seção
Judiciária de Pernambuco, Joana
Carolina Lins Pereira. O imóvel
passou por três meses de
reforma, em consequência da
enchente ocorrida em junho na
Mata Sul de Pernambuco. O

atendimento da 26ª
Vara Federal abrange
os municípios de Água
Preta, Barreiros, Belém
de Maria, Catende,
Gameleira, Jaqueira,
Joaquim Nabuco,
Maraial, Palmares,
Ribeirão, São Benedito
do Sul, São José da
Coroa Grande,
Tamandaré e Xexéu.

Você, servidor do
Tribunal Regional
Federal da 5ª Região,
quer ser um
conciliador? Entre em
contato com o Gabinete
de Conciliação, através
do ramal 9796. Haverá um treinamento
prévio na quinta-feira, às 15h, no Foyer
(1º andar). A primeira oportunidade de
participar do movimento de conciliação
vai ocorrer de 22 a 26 deste mês, com a
Semana de Conciliação, voltada para os
processos do Sistema Financeiro de
Habitação (SFH) em trâmite nesta Corte.
Faça parte desta ação importante para
o País, para o cidadão e para a Justiça.

Magistrados e diretores de secretarias
das varas cíveis da Justiça Federal no
Ceará participaram, de 25 a 27 de
outubro de 2010, do workshop sobre a
implantação do método de
gerenciamento de rotinas para
compartilhamento da metodologia de
mapeamento de processos da Justiça

Workshop discute gerenciamento de rotinas na JFCE

Marcação de Férias

Federal adaptada ao Procedimento
Comum Ordinário. O evento ocorreu na
sala de treinamento do edifício-sede da
Seção Judiciária do Ceará, com
representantes do Conselho da Justiça
Federal, dos gestores da Meta 5,
Corregedoria Regional e Planejamento
do TRF5.

A Justiça Federal do Rio
Grande do Norte
participará da Semana
Nacional da Conciliação,
que acontecerá de 29 de
novembro a 3 de dezem-

bro. Essa será a quarta edição do evento.
No caso da Seção Judiciária potiguar, as
audiências de conciliação atingirão os
processos cíveis, de execução fiscal e do
Juizado Especial Federal (onde tramitam
ações de até 60 salários mínimos). O
trabalho da JFRN no evento atingirá não
apenas os processos de Natal, mas
também ações que tramitam nas
Subseções de Mossoró e Caicó.

Quer ser um
conciliador?

JFRN na Semana
Nacional da
Conciliação

C O N C I L I A Ç Ã O

A gerência do Posto de
Atendimento do Banco do Brasil,

que funciona nesta Corte, informa
que, nesta quinta-feira, o

expediente será das 11 às 15h.

Banco do Brasil


