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Diretoria Geral

Conhecendo o TRF/5ª

Dia da Enfermeira

Dia Mundial da
Solidariedade Cristã

Pratos do DiaDobradinhaPanqueca de frangoPeito de frango ao vinhoBacalhau à dona MotaCarne assada ao molho madeira
Bobó de camarão

Classificados
Solidariedade
Portador de um tipo raro de câncer no san-
gue (mieloma múltiplo), o paciente Fábio
Lacerda precisa da sua solidariedade para
custear o tratamento da doença. A campa-
nha está sob a responsabilidade de sua
sobrinha, Rhúbia Lacerda, assessora do
desembargador federal Ridalvo Costa. Os
interessados poderão contribuir depositan-
do qualquer quantia nas contas bancári-
as: Caixa (agência 1421, OP 013, conta
poupança 316-0) ou Banco do Brasil (agên-
cia 1814-7, conta poupança 18038-6).

O presidente do TRF/5ª,
desembargador federal
Francisco Cavalcanti, e
o diretor do Foro da
Seção Judiciária de
Pernambuco, juiz federal
Frederico Azevedo, ins-
talam nesta sexta-feira,
às 17h, a 20ª Vara Fede-
ral de Pernambuco,
Fórum Juiz Orlando
Cavalcanti Neves, em Salgueiro. O Tribu-
nal também promoverá um Seminário Ju-
rídico no auditório do Salgueiro Plaza
Hotel, das 8h às 13h, que deverá abordar
os temas “Competência Cível da Justiça
Federal”, pelo juiz federal e vice-diretor

do Foro da Seção Judiciária de
Pernambuco, Élio Wanderley de
Siqueira Filho; “Competência
Criminal da Justiça Federal”,

pela juíza fede-
ral Amanda Tor-
res, e”Juizado
Especial Fede-
ral”, pelo juiz fe-
deral Francisco
Barros e Silva
Neto. Além de
magistrados, o
encontro deverá

reunir procuradores da República,
advogados, promotores de Justiça,
políticos e empresários da Região.

TRF instala Vara Federal em Salgueiro

Nesta quinta-feira (11/8), não haverá expe-
diente no Tribunal e nas Seções Judiciári-
as da 5ª Região devido às comemorações
da Data de Criação dos Cursos Jurídicos
no Brasil. Os prazos processuais com

vencimento no período ficam prorroga-
dos para o dia 12. A decisão do presi-
dente do TRF Francisco Cavalcanti, atra-
vés do Ato 667 (09/08/05), tem como
base o art. 62, IV, da Lei 5010/1966.

Expediente será suspenso quinta-feira

A Diretoria Geral está preparando um ca-
dastro sobre os servidores do TRF/5ª
intitulado Banco de Talentos. O questio-
nário visa buscar informações sobre os
profissionais que atuam no Tribunal, para
saber mais sobre as qualificações de
cada servidor com o objetivo de aliar
competências às reais necessidades

dos setores. A iniciativa busca me-
lhor desempenho, promoção de pales-
tras, cursos e eventos do interesse evi-
denciado nas respostas do formulário.
As inscrições podem ser feitas pelo link
do Banco de Talentos, no site do TRF ou
através dos funcionários Thiago e Ana,
ramais 9763 ou 9764.

Diretoria Geral prepara Banco de Talentos

Francisco
Cavalcanti

Frederico
Azevedo

A Diretoria Geral tem por objetivo coor-
denar os trabalhos das Secretarias Ad-
ministrativa e Judiciária do TRF/5ª,
promovendo o planejamento de ações
que ofereçam melhor atendimento aos
usuários internos e externos, incluindo
as Seções Judiciárias. Com a reestru-
turação administrativa empreendida
pelo presidente Francisco Cavalcanti,
desde abril, a DG investe no atendi-
mento ao público para tornar mais fácil
o acesso às informações e procedi-
mentos do Tribunal. Estão subordina-
dos à DG as Seções de Publicação,
Malotes, Som, Arquivo e Coordenação
de Planejamento e Modernização
(CPM). Também estão incluídos a Bi-
blioteca e os Setores de Desenvolvi-
mento Organizacional, Atendimento ao
Público e Reprografia. Dirigida por
Sorária Caio, a Diretoria Geral conta
com oito servidores, quatro estagiários
e um adolescente aprendiz.


