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22 e 23 QUINTA

Dezembro
Aniversariantes

Vera Lúcia Vasconcelos de Lima
Soservi/Limpeza
Nelly Pontual Ferreira de Andrade
Seção de Distribuição
Delane Ferreira da Silva
Gab. Des. Barros Dias
Diogo Silva Figueirôa
Divisão da 1ª Turma

Quinta-feira - 23/12/2010

Juiz Federal Leonardo
Augusto Nunes Coutinho
SJCE

Francisco Praxedes de S. Neto
Bom Clima/Manut Ar condicionado
Raoni Pires Lima
Lanlink/Informática
Abisail Ribeiro de Oliveira Júnior
Subsecr de Material e Patrimônio
Luciano da Conceição Valentino
Gab. Des. Barros Dias
Lucas Santos Jatobá
Gab. Des. Marcelo Navarro

Sexta-feira 24/12/2010
Luiz Ferreira da Silva Júnior
Vip/Segurança
Maria José Mendes da Silva
Soservi/Limpeza
Carol Coelho Queiroz
Nixocmm/Informática
Cláudia de Aguiar Gomes Melo
Gab. Des. Francisco Wildo

Sábado - 25/12/2010
Jaqueline Gomes de Souza
Soservi/Gab.Des.José Maria Lucena

Domingo -  26/12/2010
Flávia Jatobá Bothmann
Seção de Taquigrafia
Fabiana Figueira Sanches Flores
Assessoria Especial da Presidência
João Tenório Vaz Cavalcanti Júnior
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Na JFPE, índice de acor-
do chegou a 71%Na JFPE, foram realizadas
mil audiências.

Sistema de Desenvolvimento
Institucional é discutido no CJF

Plantão nacional do
Judiciário entra em
funcionamento

Desenvolvimento não pode ser forçado,
mas facilitado e não deve ser imposto,
mas sim nutrido. Essa foi a ênfase dos
trabalhos que a Secretaria de Desenvol-
vimento Institucional do Conselho da
Justiça Federal (SDI/ CJF) realizou ao lon-
go do ano de 2010. O último Encontro
Nacional do Sistema de Desenvolvimento
Institucional reuniu representantes dos
tribunais regionais federais, seções judi-
ciárias e varas federais para analisar o
que já foi feito quanto à modernização

gerencial no âmbito da Justiça Federal
para traçar os planos de ação para 2011.
O evento foi realizado de 13 a 15 de de-
zembro, no CJF, em Brasília. Para o ano
de 2011, ficaram definidos os objetivos
por área de gestão. No âmbito da gestão
da estratégia, será feita uma revisão do
mapa estratégico da Justiça Federal com
base na apresentação dos resultados re-
ais de 2010 em cada região, para permitir
uma proposição de metas para a Justiça
Federal.

Natal solidário  marca fim de ano  na JFPE com
presentes para crianças de áreas carentes
A Justiça Federal em
Pernambuco mar-
cou, sexta-feira(17),
a etapa final do Na-
tal Solidário da Insti-
tuição, com a entre-
ga de presentes
para crianças ca-
rentes de comuni-
dades próximas. A
entrega foi feita
pela juíza federal Daniela Zarzar, coorde-
nadora da Comissão Socioambiental da
JFPE, que representou os servidores e

magistrados do ór-
gão. A ideia do Na-
tal Solidário foi do
servidor José Mo-
reira Lima Neto, do
Núcleo de Tecnolo-
gia da Informação
(NTI).  Cerca de 70
cartas de crianças
pedindo presente a
Papai Noel, envia-

das aos Correios, foram resgatadas e
seus autores receberam brinquedos du-
rante o evento.

A Corrregedoria Nacional de Jus-
tiça colocou  em funcionamento,
de segunda-feira(20) até 6 de ja-
neiro,  o plantão nacional do Judiciário,
que tem o objetivo de acompanhar o
funcionamento dos plantões judiciários
de todos os tribunais brasileiros, com ex-
ceção do Supremo Tribunal Federal (STF).
Todo cidadão que precisar acionar os
plantões de algum tribunal nos seus es-
tados e não conseguir, poderá entrar em
contato com a Corregedoria, por meio do
telefone (61) 2326.4651. O plantão fun-
ciona das 8h às 19h e o celular (61)
9158.6500 está disponível 24h. Será pos-
sível obter informações sobre os plantões
realizados nas primeira e segunda ins-
tâncias, ao longo do período, das Justiças
Estadual, Federal, Trabalhista e Militar.

Edição reduzida do
TRF Hoje
Devido ao recesso forense, que segue até
o dia 6 de janeiro, o jornal-mural TRFHoje
vai reduzir o volume de publicações para
duas edições por semana. A medida
busca reduzir gastos, já que a demanda
de leitores é pequena nesse período.


