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Julho

SEXTA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Seleção para estágio de Direito acon-
tece em agosto.

Criação do IBGE

Ministro Arnaldo
Esteves Lima
STJ

Solange Maria Silva Martins de
Almeida
Recursos

Sábado, 7 de julho

Gutenberg José M da Costa
Pessoal

Domingo, 8 de julho

Rafael de Siqueira Arcoverde Filho
Gab. Des. Paulo Gadelha

Guilherme Pereira da Silva
Material e Patrimônio

Desembargador
federal Petrucio
Ferreira

Desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel

Mutirão da SREEO agiliza
processos pendentes no Tribunal
A Subsecretaria de
Recursos Extraordiná-
rios, Especiais e Ordi-
nários (SREEO) do
TRF5 está realizando
um mutirão para pro-
ceder inspeção nos
processos que ali tra-
mitam. Após a confe-
rência individual, são atualizadas fases e
localizações internas de todos os proces-
sos. Um levantamento preliminar demons-
trou que constava no sistema mais de 300
processos em tramitação na SREEO,

quando na verdade já
teriam sido encami-
nhados às instâncias
inferiores e superio-
res. O mutirão tam-
bém facilita o traba-
lho dos servidores,
pois novos locais in-
ternos foram criados

no sistema de modo a tornar mais rápida
a localização no atendimento aos advoga-
dos e a quantificação por determinada roti-
na. A idéia do diretor Edson Fernandes é
que a inspeção ocorra anualmente.

Programação cultural

Nesta sexta-feira, tem início a 8ª edição
da Feira Nacional de Negócios do Arte-
sanato com o tema “Bonecas do Brasil”.
A Fenneart 2007 conta com a participa-
ção de estandes nacionais e internacio-
nais. A feira segue até o dia 15 de julho,

das 14h às 22h, no Centro de Conven-
ções de Pernambuco.
Forró - A Sala de Reboco comemora
seu oitavo aniversário com a apresenta-
ção de Amazan, Silvério Pessoa, Irah
Caldeira e Nando Cordel.

Um convênio firmado entre o
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e a Secretaria da Receita
Federal vai permitir que magis-
trados de todo o País acessem,
virtualmente, os bancos de da-
dos da Receita, incluindo as in-
formações sigilosas. O acordo
foi assinado ministra Ellen
Gracie (presidente do Supre-
mo Tribunal Federal e do CNJ)
e pelo secretário da Receita
Federal, Jorge Rachid, duran-
te a abertura da 43ª sessão do CNJ.
“Isso passava pelas mãos de várias pes-
soas. Nesse processo, nós gastávamos
algo em torno de duas a três semanas.
Agora, em 30 segundos o magistrado
terá essa informação”, afirmou Rachid.

Convênio facilita
acesso de juízes à
Receita Federal

PARADA DE ENERGIA ELÉTRICA

Neste sábado, das 8h às 17h, será
suspenso o fornecimento de ener-
gia elétrica no edifício-sede do
TRF5. A SEAP informa que a para-
da é necessária à manutenção da
subestação elétrica.


