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Aniversariantes
Nádia F. Nobre Formiga Farias
Secretaria Administrativa

Octavio Ramos Leal Júnior
Secretaria Administrativa

Luiz Antônio Pereira da Silva
Soservi

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

A população do
município de Es-
tância, situado no
litoral Sul de Sergi-
pe à distância de
56 km de Aracaju,
recebe as novas
instalações da Jus-
tiça Federal, no dia
15 de agosto. A
sede própria da Subseção Judiciária de
Estância será inaugurada às 10h, pelo
presidente do TRF da 5ª Região, desem-
bargador federal José Baptista de Almei-
da Filho. Também participam da soleni-

TRF5 inaugura nova sede da
Justiça Federal em Estância

dade o juiz federal
Carlos Rebêlo Jú-
nior (diretor do
Foro da Seção Ju-
diciária de Sergi-
pe) e as juízas fe-
derais Lidiane
Bomfim Pinheiro
de Meneses (dire-
tora da Subseção)

e Andréa Márcia Vieira de Almeida. A
Subseção de Estância, que  abriga a 7ª
Vara Federal de Sergipe e um Juizado
Especial Federal, tem jurisdição sobre
15 municípios da região.

O ministro Cesar Asfor Rocha foi eleito,
na terça-feira, presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e, na manhã
de ontem, presidiu a sessão extraordi-
nária do Conselho da Justiça Federal
(CJF). Durante a reunião, falou do apre-
ço pela instituição, citou a experiência
que teve como coordenador-geral da
Justiça Federal (dez/2002 a jun/2003),
destacou a passagem do ministro Hum-
berto Gomes de Barros e  parabenizou
o ministro Gilson Dipp, que foi eleito
Corregedor Nacional de Justiça pelo
Pleno do STJ. “Tenho certeza de que
juntos vamos atender aos reclamos dos
jurisdicionados por uma Justiça mais
célere e às necessidades dos juízes e
servidores”, exclamou o ministro Cesar
Asfor Rocha.

Cesar Rocha é eleito
presidente do STJ

Nesta sexta-feira (8 de agosto), a partir
das 18h15, os serviços de informática do
TRF5 estarão indisponíveis. A Subsecre-
taria de Informática informa aos usuários
que a paralisação é necessária para a re-
alização de manutenção preventiva nos
equipamentos da rede. A parada ocorrerá
no final do expediente e o retorno está
previsto para as 23h. Mais informações
pelo ramal 9495.

Paralisação do sistema
de Informática

O Sintrajuf convoca os servidores para
uma assembléia, hoje, às 16h, no hall do
edifício-sede do TRF5. O encontro visa
colher sugestões para o novo contrato
de prestação de serviço de assistência à
saúde, que está em procedimento
licitatório.

Assembléia do Sintrajuf
debate plano de saúde

Luciana Costa (servidora do TRT/
6ª), deseja permutar com servidor

da Seção Judiciária de Pernambu-
co. Contatos: (81) 9948.9422 e
lucianaqgcosta@hotmail.com.

Permuta

A Faculdade Integrada do Recife (FIR) está com
inscrições abertas para o curso de Especialização
em Direito Administrativo e Processo Disciplinar,
com desconto para servidores do TRF5. O curso
terá 360 horas de duração, com aulas quinzenais,
na sexta-feira à noite e no sábado pela manhã.  As
inscrições devem ser realizadas através dos sites
www.fir.br e www.portaldapos.com.br. Outras
nformações no NDRH, ramais 9818 e 9804.

Especialização em Direito Administrativo
e Processo Disciplinar


