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Aniversariantes
Maria Carolina Priori Barbosa
Gabinete da Revista
Ângela Pepe Camarotti
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante
Natália Lemos Antunes
Gab. Desa. Margarida Catarelli
Jeane Caroline Silva Duarte
Gab. Des. Paulo Gadelha

Doação de sangue
O servidor Arnaldo Leite

(Informática) solicita doação de
sangue no Hemope, em nome de

sua irmã Riviera Leite Falcão.
Informações: 9388

Dia Internacional do
Portador de Deficiência

Pelo segundo
ano consecu-
tivo, o TRF e
Seções Judiciá-
rias da 5ª
Região estão
engajados no
movimento
“Conciliar é
Legal”, imple-
mentado pelo
Conselho

Nacional de Justiça (CNJ), através da
Semana Nacional de Conciliação, que
começa hoje e vai até o próximo sábado.
Nesse período, estão programados

Justiça Federal da 5ª Região
participa da Semana da Conciliação

mutirões em todos os tribunais do País.
Na 5ª Região, estão previstas palestras e
mais de 2,3 mil audiências, sob a
coordenação do desembargador federal
Marcelo Navarro e coordenadores
seccionais dos JEFs. A iniciativa visa
sensibilizar magistrados e servidores a
fomentar a cultura da paz e informar aos
cidadãos os benefícios de harmonizar
litígios. O Movimento busca a redução de
conflitos e do tempo para análise de
processos judiciais. Para o presidente do
TRF5, desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho, “a conciliação
é o caminho mais rápido e eficiente de
fazer Justiça”.

O Via Legal venceu a quinta edição do
Prêmio Nacional de Comunicação e
Justiça como o melhor programa de
TV produzido pelo Judiciário brasileiro.
A premiação aconteceu no Congresso
Brasileiro de Assessores de Comuni-
cação da Justiça (Conbrascom 2007),
em Vitória (ES). O programa está no ar

Via Legal ganha prêmio nacional

O trabalho de
saúde pre-
ventiva, reali-
zado semana
passada,
contou com a
participação
de 225
servidores do
TRF5. A iniciativa incluiu
minipalestras educativas,
coleta de sangue para exame de
laboratório, aferição de pressão arterial e
checagem do peso e altura dos
participantes. Quem ainda não recebeu a
camisa da campanha deve se dirigir ao
Setor de Enfermagem (Anexo III).

Satisfeita
com o
sucesso da
iniciativa, a
DAMS
informa que
novas
ações
preventivas
serão
implantadas
em 2008.

Campanha de
saúde preventiva
supera expectativa

Os certificados correspondentes às
atividades realizadas durante a Semana
do Servidor serão entregues a partir de
hoje, no Setor de Atendimento (térreo do
edifício-sede). Confeccionados pelo
Setor de Editoração, os certificados
serão distribuídos por Calazans.
Informações pelo ramal 9380.

Certificados da Semana
do Servidor são entregues

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

O TRF da 5ª Região liberou, a
partir de novembro, o pagamento
de R$ 47,5 milhões em RPVs.

há cinco anos, contando histórias reais
dos brasileiros na busca por fazer valer
a lei. Resultado de parceria entre o
Conselho da Justiça Federal e os
Tribunais Regionais Federais, o Via
Legal é exibido pela TV Cultura e Rede
Educativa, TV Justiça e outras 15
emissoras regionais.

José
Baptista


