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A analista judiciária da área admi-
nistrativa Ana Luíza Tavares Soares 
da Silva tem interesse em permutar 

ou ser redistribuída para o TRF5. 
Atualmente, ela está lotada na

32ª Vara Federal, em Garanhuns/
PE. O celular dela é o 81 99904 

2626 e o e-mail: 
altavares26@gmail.com. 
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Estação de coleta seletiva receberá diversos materiais

de Maio

TERÇA

JFRN é segunda colocada na categoria 
Servidores do II Prêmio Ajufe

A servidora do gabinete do desem-
bargador federal Vladimir Carvalho, 

Analândia Leite, está anunciando um 
imóvel para alugar no bairro de Boa 

Viagem. O apartamento fica no 9º 
andar e possui três quartos, sendo 

um suíte, sala de estar e jantar con-
jugadas, dependência completa de 

empregados, uma vaga de garagem. 
A varanda e os quartos possuem vista 
para o mar. O valor de aluguel (inclu-
so taxa condominial e IPTU) é de R$ 2 

mil. O imóvel fica localizado na Rua 
Barão de Souza Leão, 221, ap. 901 do 

bloco A, próximo à pracinha e igre-
ja de Boa Viagem. Informações: (81) 

3425- 9088 e 99232-2052 (Tim).

Semana do Meio Ambiente

  Justiça Federal 
no Rio Grande do 

Norte (JFRN) ficou em 
segundo lugar no II Prê-
mio Ajufe Boas Práticas 
de Gestão, na categoria 
servidores, com o Aljava 
– repositório de mídias 
(PJe). Após imersão e 
mapeamento do pro-
cesso de comunicação 
e troca de informações 
entre Ministério Público Federal, 
Polícia Federal e varas criminais da 
JFRN, o Núcleo de Tecnologia da 
Informação daquela Seção desen-

volveu, em parceria com a 2ª Vara 
Federal e participação ativa do juiz 
federal Walter Nunes, um sistema, 
em produção há seis meses, que 

funciona como reposi-
tório de mídias (áudio, 
vídeo, imagens e do-
cumentos) utilizadas 
como provas associa-
das ao processo. 
Menção honrosa - A 
JFRN também obte-
ve menções honrosas 
com o sistema AVIS – 
agendamento de audi-
ências, videoconferên-

cias e salas; com o Instância das 
Artes e o Estante Livre. Leia mais: 
www.jfrn.jus.br. (Com informações 
da ASCOM/JFRN)

A Semana do Meio Ambien-
te está chegando, com ampla 
programação nos tribunais que 
fazem parte do Ecos de Pernam-
buco: TRF5, TRT6, TRE-PE, TCE, 
TJPE, além da Universidade Fede-
ral Rural de Pernambuco. Aque-
las pilhas e baterias que você ia 

jogar no lixo comum, traga para o 
coletor apropriado no TRF5, evi-
tando descartar de forma incorreta 
e prejudicial ao meio ambiente. 
Uma estação de coleta seletiva fi-
cará à disposição no TRF5, a partir 
de segunda (5/06), e vai receber, 
além desses materiais, eletroele-

Inscrições para 
curso de Excel
terminam amanhã
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trônicos, óleo de cozinha, 
esponjas domésticas, ma-
terial de escrita, maquia-
gem, esmaltes, perfuma-
ria, plástico, vidro, metal, 
medicamentos, livros para 
reaproveitamento e para 
descarte, papel e papelão.

As inscrições para o módulo bá-
sico do Curso de Excel 2007, que 
será realizado de 5 a 8 de junho, 
na Escola da Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe), terminam 
amanhã (31). Estão sendo ofere-
cidas 30 vagas, distribuídas em 
duas turmas, uma das 9h às 12h, 
e outra das 14h às 17h. Para se 
inscrever, é preciso enviar e-mail 
para ndrh-treinamento@trf5.jus.
br, com o nome completo, ma-
trícula, lotação, e-mail e ramal. 
O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
do TRF5 reforça que a solicitação 
precisa ser enviada com a anuên-
cia da chefia imediata.


