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Aniversariantes

QUARTA

ERRATA

Doação de Sangue

O

A servidora Mariângela Luz, lota-
da no Gabinete do vice-presidente 

do TRF5, desembargador federal 
Edilson Nobre, solicita doação de 

sangue para sua irmã Maria Goret-
ti Luz e Silva, que realizará cirurgia 

amanhã (6/06), no hospital Santa 
Joana. A doação deve ser realizada 

no HEMOPE.

Resíduos sólidos: inscrições para audiência pública encerram amanhã

TRF5 elimina documentos 
com temporalidade cumprida

Flávio Barbosa Ferreira de Morais
Iinformática
Marcos Eduardo da Silva
 INTERFORT

Na edição do mural TRF Hoje do dia 
29, na matéria “Getúlio Bessoni se 
despede do TRF5”, esquecemo-nos 
de registrar que o servidor está se 
despedindo do Tribunal porque se 

aposentou. Pedimos desculpas pela 
ausência da informação.

Luiz Alberto Gurgel 
prestigia homenagem

Francisco Wildo compõe mesa na posse 
de novo superintendente da PF 

Dia do Meio Ambiente

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5, por meio 
da Seção de Arquivo e Do-

cumentação, do Núcleo de Gestão 
Documental (GED), eliminou este 
ano, no período de 25/01 a 15/02, 
23 mil Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs), que já foram pagas, 
uma vez decorrido o prazo de 
guarda (cinco anos).  No período 
de 31/01 a 14/05, também foram 
publicados 156 Editais de Elimina-
ção de Processos com Temporali-
dade Cumprida, nos quais foram 
listadas 74.612 RPVs. A medida 
visa a atender às determinações 
contidas no Artigo nº 14 da Re-
solução nº 23, estabelecida pelo 

Conselho da Justiça Federal (CJF), 
e a Resolução nº37, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que tra-
ta das normas de funcionamento 
do Comitê de Gestão Documental 
da Justiça Federal (COGED) e do 
Programa de Gestão Documental 
e Memória da Justiça Federal (Pro-
name). 
Espaço livre - De acordo com a 
Seção de Arquivo e Documenta-
ção, logo após a eliminação das 
RPVs, será iniciada a eliminação 
dos autos findos. “Nossa estraté-
gia é otimizar nosso espaço físico, 
para depois organizarmos nos-
so arquivo permanente, onde os 
autos serão disponibilizados para 

consulta de pessoas interessadas 
em informações históricas con-
tidas no nosso acervo judicial”, 
revela a supervisora da Seção de 
Arquivo, Ednalva Germano.

A Justiça Federal de Pernam-
buco (JFPE) está com inscrições 
abertas para a audiência pública 
sobre políticas de destinação de 
resíduos sólidos em alguns mu-
nicípios do Estado de Pernam-
buco. O evento será realizado 

no dia 18 de junho, às 9h, no audi-
tório da sede da JFPE. O objetivo é 
colher depoimentos de autorida-
des e membros da sociedade civil 
sobre o tema, a fim de auxiliar as 
decisões dos magistrados. Pessoas 
físicas ou jurídicas que detenham 

adequada representatividade ou 
saber na área podem requerer 
participação. Os interessados po-
dem enviar e-mail para residuos.
solidos@jfpe.jus.br. As inscrições se 
encerram às 18h desta quinta-feira 
(6/06). Mais informações através 

O presidente do 
TRF5, desem-
bargador federal 
Francisco Wildo 
Lacerda Dantas, 
compôs a mesa 
da solenidade 
de posse do 
novo superintendente regional 
da Polícia Federal em Pernambu-
co, delegado de Polícia Federal 
Marcello Diniz Cordeiro. A ceri-
mônia, realizada na manhã de 

do e-mail 
residuos.soli-
dos@jfpe.jus.
br ou pelos 
telefones 
(81) 3213-
6240 e (87) 3762-8602.

ontem, no audi-
tório do Pleno do 
TRF5, também foi 
prestigiada pelo 
desembargador 
federal Rogério 
Fialho. Em seu 
discurso, Marcello 

Cordeiro destacou que combaterá 
o crime de forma incisiva, referin-
do-se a ações de combate à cor-
rupção, desvio de verbas, tráfico 
de pessoas, entre outros.

O desembargador federal Luiz Al-
berto Gurgel de Faria representará 
o TRF5 na solenidade em home-
nagem aos ministros do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) José Au-
gusto Delgado, Paulo Benjamin 
Fragoso Gallotti e Raphael de 
Barros M. Filho, que será realiza-
da hoje (5), às 17h30, no Salão de 
Recepções daquela Corte. Dos três 
ministros aposentados homena-
geados, Delgado foi juiz do TRF5, 
onde ocupou a Presidência de 
março de 1992 a março de 1993.


