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Maria Alice
Giodano

Viles Clóvis de Araújo Júnior
Multiforte Segurança

Guilherme Lima é reeleito na Anchegab

Tribunal sedia
Encontro de RH
em agosto

Conselho, STJ e TRFs vão integrar dados

Pratos do Dia
Panqueca de carne

Frango balsâmico na maionese
Beijupirá em postas

Lombo recheado
Filé de peito na chapa

Classificados

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Procuro vídeo de Elis Regina
para compra ou empréstimo.

Tratar: Jaques (9019).

Representantes das áreas de Tecnologia
da Informação e Comunicação do Conse-
lho da Justiça Federal (CJF), do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e dos cinco TRFs
reuniram-se por meio de videoconferência,
para tratarem do desenvolvimento da

primeira etapa do projeto e-jud, que
pretende promover a integração dos
dados dessas sete instituições. Este
é o primeiro passo para a criação
de uma grande rede informatizada
no Judiciário.

Chefe de gabinete do desembargador
federal José Maria Lucena, Guilherme
Lima participou em Vitória (ES) do IV
Congresso Nacional da Associação dos
Chefes de Gabinete (Anchegab).
Durante o evento, foi reconduzido ao cargo
de vice-presidente nacional da
Associação. Semana passada, Guilherme
reuniu-se com o diretor-executivo Marcílio
Reinaux, o vice-presidente da Anchegab-
Nordeste Rodrigo Barros e o conselheiro
Orlando Enedino, para traçar planos para a
realização do próximo Congresso

Nacional, previsto para maio de 2005 em
Gramado (RS).
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Analgésicos são um péssimo exemplo
O supervisor do Setor Médico do
TRF/5ª, clínico Cláudio de Sá
Pereira, chama a atenção dos
servidores para os riscos da
automedicação. O especialista
lembra que, no Brasil, os analgé-
sicos são os remédios mais ven-
didos e nem por isso deixam de provocar

efeitos colaterais. “O ácido acetil-
salicílico (AAS) ou Aspirina pode
provocar irritação estomacal e
dificuldade de coagulação
sangüínea. Além disso, não deve
ser ingerido depois de pequenas
cirurgias e durante a

menstruação”, adverte o médico.

Pela primeira vez, o Recife estará
sediando o Encontro do Sistema de
Recursos Humanos da Justiça Fede-
ral. De acordo com a diretora de Pes-
soal desta Corte, Yone Gomes de
Barros, o evento está previsto para
os dias 2 e 3 de agosto, no edifício-
sede desta Corte. Promovido periodi-
camente no Conselho da Justiça
Federal (CJF), em Brasília, o encon-
tro começa a ser descentralizado por
decisão do próprio CJF. Sabendo dis-
so, o TRF/5ª se ofereceu ao secretá-
rio de Recursos Humanos do Conse-
lho, José Roberto Rezende, para se-
diar o evento. Participam do Encontro
todos os diretores e secretários de
RH dos cinco TRFs, o secretário de
Recursos Humanos do Conselho da
Justiça Federal e alguns servidores
que atuam junto às diretorias ligadas
a essa área. A presidente do TRF/5ª,
desembargadora Margarida
Cantarelli, faz a abertura do evento,
que tem entre seus
objetivos discutir
assuntos de interesse
comum, regulamentar
algumas matérias e
uniformizar
procedimentos.

Nascido em Barreiros (PE), Wilson José
Guedes Franco é técnico judiciário con-
cursado no TRF. Guedes é formado em
Direito pela UFPE, com pós-graduação
em Magistratura Estadual e Trabalhista.
Está lotado no gabinete do desembarga-
dor Ubaldo Cavalcante, mas começou na
Telefonia. Passou pelos
gabinetes dos então juí-
zes Francisco Falcão (ho-
je ministro) e Hugo Ma-
chado. Nas horas vagas,
o servidor pratica xadrez.

Orlando, Rodrigo, Guilherme e
Marcílio: reunião da Anchegab


