
19Edição nº 934
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pela Seção de
Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região Fotos: Getulio Bessoni

Fevereiro

TERÇA

Aniversariantes
Meidson Coelho de Andrade
Diretoria Geral
Yasmin Barreto Belian
Gab. Des. Francisco Cavalcanti
Juvenal do Nascimento
Gab. Des. Francisco Wildo

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Esportista

O TRF da 5ª
Região e a
Caixa Econômi-
ca Federal
promovem nesta
quarta-feira,  a
partir das 16h, na
Sala das Turmas
(2º andar), a
palestra “Finanças
pessoais, os
aspectos compor-
tamentais e a
utilização de ferra-
mentas para plane-
jamento e geren-

Palestra aborda Finanças Pessoais

O Banco Central do Brasil
(Bacen) solicita aos juízes
usuários do sistema Bacen Jud
2.0 que providenciem o
desbloqueio das ordens
pendentes até o dia 25 de
fevereiro. Também não devem
ser feitos novos cadastramen-
tos de bloqueio por causa da
instalação da nova versão do sistema,
que ocorrerá das 19h do dia 25 até o
início do dia 29. Para viabilizar a
inclusão das melhorias, o sistema ficará
indisponível para consulta durante
esses dias. De acordo com o Bacen, a
nova versão contará com
funcionalidades que atenderão com
maior presteza às solicitações do
Poder Judiciário. O juiz ou servidor que
ainda não possui senha de acesso e
queira utilizar o sistema deve procurar
um dos masters do seu tribunal. Para
saber quem são os masters de cada
TRF, o usuário poderá enviar e-mail
para  o endereço caju@cjf.gov.br.

Sistema Bacen Jud
ficará indisponível
para inclusão
de melhorias

O juiz federal Élio Wanderley de Siqueira Filho (7ª
Vara-PE) será homenageado amanhã, pelo Caxangá
Ágape Clube, com um almoço a partir das 12h, no
Restaurante Boi Preto, em Boa Viagem. O evento é
um reconhecimento da família agapeana das ações
que o magistrado vem desenvolvendo em prol da
comunidade na Justiça Federal em Pernambuco.

Juiz federal Élio Wanderley será
homenageado pelo Caxangá Ágape

ciamento financeiro”. O tema será
abordado pelo conferencista João
Carlos Sá Leitão de Freitas (gerente
regional da Caixa - Segmento
Judiciário) e o público-alvo é forma-
do por servidores, estagiários e

terceirizados
do Tribunal.
Durante o
evento se-
rão sortea-
dos livros
sobre o
assunto
entre os
participantes.

O Setor de Acompanhamento de Estágio
de Nível Superior informa aos estagiários
que ainda não pegaram os crachás para
procurarem Natália ou Ivana, na Seção
de Editoração (15º andar). Informações
com Nancy, ramal 9307.

Crachá de estagiário

O Colégio Neo Planos está oferecendo
ao servidor do TRF e dependentes um
Programa de bonificação com
descontos nas mensalidades de todas
as séries, da Educação Infantil ao pré-
vestibular. Informações: 3426-5606.

Permuta
A técnica judiciária Mônica Maria

Rodrigues Veloso (JFRJ) quer per-
mutar com servidor do Tribunal ou

da SJPE. Contatos: (81) 3268.7184,
(21) 2221.5654/ 2510.8571.

Desconto no Neo Planos

Justiça Federal em Sobral realiza
mutirão com 600 audiências.


