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Aniversariantes

14 QUARTAJaneiro Juiz Federal José Baptista
de Almeida Filho Neto
SJPE

Kennedy da Silva Figueiredo
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Maria Goretti Ferreira da Silva
Quarta Turma

Jairo Sóstenes da Silva
Distribuição

Jéssica Guiomar
Assessoria Especial da Presidência

Atlas de Araújo Silva
VIP – Segurança

Tony de Oliveira Silva
Soservi

Urbano do Carmo do Nascimento
VIP – Segurança

A  Ordem dos
Advogados do Brasil
- Seccional Pernam-
buco, em parceria
com a Agência
Estadual de Meio
Ambiente e
Recursos Hídricos
(CPRH), encaminhou
ao desembargador
federal José Baptista
de Almeida Filho a proposta de criação de
uma vara especializada em meio ambiente.
A entrega do documento foi feita pelo
presidente da Comissão do Meio
Ambiente da OAB-PE, Antônio Beltrão,
acompanhado pelo coordenador do
Centro de Apoio Operacional de Meio
Ambiente do Ministério Público de

José Baptista recebe proposta
de criação de Vara Ambiental

Pernambuco, André
Silvani. O documento
ressalta a vanguarda
da Constituição
Brasileira na área
ambiental, ao
assegurar a todos o
direito ao ambiente
ecologicamente
equilibrado, e
reconhece o Poder

Judiciário como de fundamental
importância na tutela desse direito.  O
presidente do TRF5 destacou o compro-
misso desta Corte com a defesa do meio
ambiente e prometeu estudar a possibili-
dade de concentrar todos os processos
referentes a questões ambientais em uma
das Varas já existentes.

O Setor de
Saúde/DAMS
alerta para a
importância
dos servido-
res completa-
rem o esque-
ma vacinal (segunda dose) contra a
hepatite dos tipos A e B. A DAMS
lembra que o descumprimento dos
prazos altera a eficácia das vacinas,
já que o esquema incompleto deixa
a pessoa vulnerável. Mais
informações: ramal 9297.

Servidores devem
completar esquema
vacinal contra
hepatite

A agência de notícias do Poder
Judiciário, INFOJUS
(www.infojus.jus.br), foi desativada no
último dia 9 de janeiro. A função foi
assumida pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). Agora, as informações
relativas à Justiça brasileira estão

centralizadas no portal eletrônico do
CNJ (www.cnj.jus.br). As diversas
ferramentas de pesquisa, glossário
de termos jurídicos, notícias e
inovações legislativas que faziam
parte do antigo portal já estão
disponíveis no site do CNJ.

Notícias da Justiça

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

O
presidente
do TRF5,
desembar-
gador fede-
ral José
Baptista de
Almeida
Filho, rece-
beu a visita
do Coronel
Sylvio
Romero de
Souza
Ribeiro, que
na próxima semana conclui o biênio à
frente do Centro de Preparação de
Oficiais da Reserva do Recife (CPOR).
O militar convidou o magistrado para a
Cerimônia de Passagem de Comando,
que será realizada no próximo dia 20, às
16h, na sede do CPOR, em Casa Forte.
Em novembro passado, os
desembargadores federais José
Baptista de Almeida Filho e José Maria
Lucena foram condecorados com a
medalha “Heróis de Casa Forte”, em
reconhecimento ao apoio prestado pelo
Tribunal ao Centro de Preparação de
Oficiais da Reserva do Recife.

Comandante
visita presidente
do TRF 5ª Região


