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D
Sistema Eleitoral 
Americano

Asserjufe promove 
Forró da Veia Cega 

Governador de PE recebe convite para posse 
de Élio Wanderley

de Maio

TERÇA

Quinta Região se destaca no “Prêmio 
Ajufe: Boas Práticas de Gestão”

estinado a selecionar casos de 
sucesso e premiar práticas de 

gestão bem sucedidas na Justiça 
Federal, o “Prêmio Ajufe: Boas Prá-
ticas de Gestão”, da Associação dos 
Juízes Federais do Brasil – Ajufe, 
acaba de divulgar seu resultado fi-
nal. Na categoria “Boas práticas dos 
magistrados na Justiça Federal”, o 
1º lugar, com a nota 9,375, ficou 
com os magistrados Marco Bruno 
Miranda e Gisele Araújo Leite, da 
Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN), com o artigo “Jud-
saúde: Sistema de Apoio às Ações 
Judiciais da Saúde”, que trata deste 
sistema, uma plataforma de apoio 
à análise das demandas judiciais 

na área do direito à saúde.  Todos 
os 81 trabalhos foram avaliados 
por uma comissão composta por 
ministros e desembargadores. O 
prêmio será entregue no dia 1/06, 
em Curitiba (PR), durante o I Fórum 
Nacional de Administração e Ges-
tão Estratégica da Justiça Federal.
Destaque - Na categoria “Suges-
tões de Estudantes Universitários”, 
o vencedor foi o técnico judiciário 
Valdir Soares Fernando, da 22ª vara 
da Justiça Federal de Pernambuco 
(JFPE), atualmente cursando Letras. 
Com a nota 8,25, seu artigo tratou 
da “Criação e instalação de uma 
Vara Especializada de Execuções 
Fiscais, para Grandes Devedores”. 

O juiz federal Élio Wanderley 
de Siqueira Filho, nomeado 
desembargador federal do Tri-
bunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, entregou, ontem 
(23), o convite para a cerimônia 
da sua posse ao governador de 

Pernambuco, Paulo Câmara. O 
evento ocorrerá no próximo dia 6 
de junho, às 16h, no Teatro Santa 
Isabel (em virtude das reformas 
que estão ocorrendo no Pleno 
desta Corte). Em seguida, haverá 
um jantar de adesão no Spettus 

Boa Viagem, que dará di-
reito ao rodízio, buffet, so-
bremesa, vinho e chopp. O 
valor é R$140, o qual de-
verá ser pago no próprio 
restaurante, em cartão de 
crédito ou débito.

Visitas de cortesia – O pre-
sidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, de-
sembargador federal Rogé-
rio Fialho Moreira, recebeu 
visitas de cortesia, na tarde 
de ontem, na Presidência da 
Corte. Na foto, com o juiz 
auxiliar da Presidência, Leo-
nardo Resende; o arquiteto 
da Prefeitura do Recife, Genival 
Costa de Barros; o secretário de tu-
rismo do Recife, Camilo Simões; e o 
juiz auxiliar da Corregedoria, Bruno 
Teixeira. Depois, foi a vez do futuro 
desembargador federal do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª Região 
- TRT-PE, Carlos Eduardo Pugliese, 
entregar o convite para a sua posse.

A Associa-
ção dos 
Servidores 
da Justiça 
Federal 
no Estado 
de Per-
nambuco 
- Asser-
jufe-PE 
realiza, 
no dia 3 
de junho 
(sexta), às 18h, na sede da enti-
dade, a tradicional festa junina 
Forró da Veia Cega. A animação 
está garantida por Manuelzinho 
do Acordeon e pelo Trio Pé de 
Serra, além da barraca de comi-
das típicas. A entrada é franca 
para sócios e acompanhantes. 
A sede da Asserjufe fica na Av. 
Recife, 6250. 

O Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco – TRE/PE, por meio 
da Escola Judiciária Eleitoral, re-
ceberá o Cônsul Geral dos USA 
no Recife, Richard Reiter, que 
proferirá palestra sobre o Sistema 
Eleitoral Americano, na sala de 
sessões do TRE, nesta quarta (25), 
às 17h. As inscrições são gratuitas 
e podem ser realizadas pelo site: 
www.tre-pe.jus.br. Serão entregues 
certificados aos participantes.


