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TRF5 retoma hoje suas atividades
após recesso forense

7 QUARTA
Janeiro

Dia da Liberdade de Cultos

Juíza Federal Marília Ivo Neves
SJPE

Sebastião Marcos Campelo
Subsecretaria Orçamento e Finanças

Maria Eduarda S Pessoa de Melo
Quarta Turma

O Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião (TRF5) retoma hoje as atividades e
o horário normal de funcionamento,  após
o recesso de final de ano no Poder Judi-
ciário. O  recesso forense teve início no
dia 20 de dezembro e foi encerrado on-
tem, dia 6 de janeiro, de acordo com a
Portaria nº  953/2008 assinada pelo pre-
sidente do TRF5,  desembargador fede-
ral José Baptista de Almeida Filho. Nesta
quarta feira também será retomado o
atendimento ao público externo pela Divi-
são de Precatório desta Corte. Durante o
período do recesso  as Secretarias das

Turmas e do
Pleno do Tri-
bunal funcio-
naram  em re-
gime de plan-
tão, no horário
das 13h às
18h, de se-
gunda à sexta-
feira, no atendimento às partes e procu-
radores no recebimento e tramitação dos
chamados processos urgentes, a exem-
plo de habeas corpus, mandados de se-
gurança e medidas cautelares.

Pleno realiza nesta quarta-feira primeira
sessão do ano
A primeira sessão plená-
ria de 2009 do Tribunal
Regional Federal da 5ª
Região (TRF5), que com-
preende os Estados de
Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Ce-
ará, Alagoas e Sergipe,
será realizada hoje, a par-
tir das 14h.

Alerta sobre falsos
e-mails em nome do CNJ
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
alerta para que não abram nem respon-
dam mensagens que chegam em suas
caixas postais em nome do órgão. O
CNJ informa  que não envia e-mails de
intimação ou processo e nem autoriza
ninguém a fazê-lo em seu nome. A re-
comendação é de que os internautas
apaguem a mensagem sem clicar em
qualquer link que elas ofereçam. Além
de falsos, os e-mails podem conter ví-
rus de computador utilizados por qua-
drilhas especializadas em crimes pela
internet que  tentam obter ilegalmente
informações fiscais, cadastrais e princi-
palmente financeiras dos usuários.

Com o objetivo de contribuir
para preservação do meio am-
biente, o Comitê Socioambien-
tal do TRF5 instalou contêineres la-
ranjas que vão servir de depósito
para pilhas descartáveis e baterias
de celular. Os contêineres estão lo-
calizados no térreo do edifício-sede,
ao lado caixa de sugestões, e no tér-
reo dos Anexos.

O Acordo Ortográfico da Língua Portu-
guesa, que unificará o português entre os
países que utilizam a língua, entrou em
vigor na última quinta-feira, dia 1º de ja-
neiro. O Acordo, aprovado em 1990 e
assinado em setembro do ano passado
pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva,
visa simplificar regras de escrita e acabar
com as diferenças entre a ortografia do
Brasil e a dos demais países de língua
portuguesa. A mudança será gradual, e
as instituições de ensino fundamental e
médio têm até 2012 para se adequar.
Por isso, não estranhe ao ler palavras
como  “heroico”, “ideia”, “feiura” e “as-
sembleia”, por exemplo, sem o acento
agudo, além do uso  das palavras  “man-
dachuva” e “paraquedas” sem hífen.

Nova ortografia em vigor

Auxílio-saúde
O Setor de Benefícios do TRF5

lembra que servidores inscritos no
Programa Auxílio-Saúde deverão
apresentar  os recibos de pagamento
do Plano de Saúde, com os valores
individualizados, no  primeiro dia útil
de cada  mês.

Comitê coleta
pilhas e baterias Comunicado


