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O presidente do TRF/5ª Fran-
cisco Cavalcanti recebeu, na
tarde desta segunda-feira, a
presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Justiça Fede-
ral (Sintrajuf), Kátia Saraiva. Du-
rante o encontro, foram debatidas ques-
tões de interesse dos servidores, a

exemplo da alteração na
jornada de trabalho e do re-
ajuste no plano de saúde.
Francisco Cavalcanti convi-
dou-a para participar da
reunião com representan-

tes da Sul América, que será realiza-
da na próxima sexta-feira.
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Francisco Cavalcanti recebe Sintrajuf

A exposição “Mãos que transformam o
lixo, mãos que preservam o mundo”, da
artista plástica Ziza Pantoja, marca nes-
ta quarta-feira, Dia da Árvore, às 14h, o
lançamento do Programa de Gestão
Ambiental do TRF/5ª Região. O evento

será realizado no hall de entrada do edi-
fício-sede, onde o Projeto de Gestão
Ambiental vai ser entregue ao presiden-
te do TRF/5ª, Francisco Cavalcanti. No
mesmo dia, a Emlurb instalará os ces-
tos de coleta seletiva no Tribunal.

TRF lança Projeto de Gestão Ambiental

A Secretaria Judiciária é dirigida por
Telma Motta e está localizada no sex-
to andar do edifício-sede do TRF/5ª.
Junto à Secretaria e sob sua supervi-
são funcionam o Núcleo de Integra-
ção de 1º e 2º graus, Seção de Con-
tadoria, Setor de Estatística, Setor de
Acórdãos, Central de Mandados e
Apoio Administrativo, que contam com
onze servidores, um estagiário de Es-
tatística e dois adolescentes-aprendi-
zes. A Secretaria Judiciária coordena:
Turmas, Subsecretaria do Plenário,
Subsecretaria de Recursos, Protoco-
lo, Distribuição, Jurisprudência, Taqui-
grafia e Divisão de Precatórios. Além
disso, trabalha na padronização dos
procedimentos de sistemas de 1º e
2º Graus, secretaria as comissões de
Regimento e de Desenvolvimento do
Sistema Creta e cuida da padroniza-
ção das atividades judiciárias da Justi-
ça Federal junto com as Secretarias
Judiciárias dos outros TRFs.

Secretaria Judiciária

Vende-se Santana 2.0 (ano
2002) com kit gás. Cinza

metálico, completo.
Francisca, ramal 9125.

A comissão parlamentar suprapartidária
da Assembléia Legislativa de Pernam-
buco, que acompanha o reajuste das tari-
fas de energia elétrica, foi recebida, nesta
segunda-feira, pelo presidente do TRF/5ª,
desembargador federal Francisco
Cavalcanti. O presidente da comissão,
deputado estadual Sérgio Leite (PT), fez
duras críticas à postura da Agência Naci-
onal de Energia Elétrica, que autorizou a
Celpe a praticar um reajuste de 24,43%.
O parlamentar pediu ao magistrado que
orientasse a comissão a buscar outros
caminhos jurídicos para derrubar o au-
mento. Francisco Cavalcanti explicou que

Parlamentares buscam saída contra reajuste
o reajuste da
Celpe se encon-
tra em duas es-
feras: em termos
da decisão defi-
nitiva ainda está
no 1º grau da
Justiça Federal
e, em termos de
liminar, com uma suspensão no STJ.
“Se o reajuste vai persistir ou não, de-
pende de um eventual provimento,
caso o Ministério Público Federal en-
tre com agravo regimental no STJ”,
concluiu o presidente do TRF.


