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Aniversariantes

20 TERÇA
Janeiro

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Farmacêutico
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Marcelo Navarro
TRF da 5ª Região
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Vasques de Moraes
SJAL

Juíza Federal Elise
Avesque Frota
SJCE

Doações de sangue
Paciente precisa, urgentemente, de
transfusão de sangue do tipo B ne-
gativo. A doação deve ser feita ao

Hemope, em nome de Franklin
Delano Correia da Nóbrega. Infor-

mações:  3227.3415 ou 3465.8351.

Certificação digital é iniciada no TRF5
A certificação digital passa a ser utilizada,
a partir desta semana, no sistema pro-
cessual do TRF da 5ª Região, que tem
abrangência sobre os Estados de Per-
nambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Ceará, Alagoas e Sergipe. A nova tecno-
logia, que tem validade jurídica, contribui
para reduzir os gastos com papel e o
tempo de tramitação do processo, pro-
movendo preservação ambiental e celeri-
dade processual. O primeiro passo foi
dado nesta segunda-feira, com a assina-
tura do presidente do TRF5, desembar-
gador federal José Baptista de Almeida
Filho. Inicialmente, a certificação digital
será utilizada apenas nos recursos extra-
ordinários e especiais, que são encami-

nhados, respectivamente, ao Supremo
Tribunal Federal (STF) e ao Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ). Até en-
tão, os recursos eram impres-
sos, assinados em todas as
páginas e encaminhados aos
tribunais superiores, em Brasí-
lia/DF. O projeto é uma realiza-
ção con-
junta da
Secretaria
Judiciária
e Subse-
cretaria de
Informáti-
ca desta
Corte.

Magistrados discutem preservação ambiental
Renomados juristas
brasileiros e estran-
geiros estarão reuni-
dos no V Fórum
Mundial de Juízes,
que acontecerá no

Centro de Convenções e Feiras da
Amazônia, em Belém (PA), entre os
dias 23, 24 e 25 de janeiro. O evento,
cujo tema será “Judiciário, Meio Ambi-

ente e Direitos Humanos”, tem o
objetivo de discutir o papel do Judiciá-
rio na preservação ambiental e na
efetivação dos direitos humanos, além
de promover a identificação dos paí-
ses com a luta por um Judiciário demo-
crático e preocupado com a inclusão
social. As inscrições estão sendo reali-
zadas através do site www.ajufe.org.br
ou www.forumjuizes.org.

Por orientação do Conselho de Justiça
Federal (CJF), o TRF da 5ª Região irá
pagar 50% de antecipação da gratifica-
ção natalina no mês de janeiro. A de-
terminação será estendida a todos os
servidores do Conselho e da Justiça
Federal de 1º e 2º graus, independen-
temente do mês de férias escolhido.
Outras informações: 9345/93

As fotos de eventos ocorridos no Tri-
bunal podem ser acessadas na

Intranet. Para acessar, o usuário deve
digitar www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher a opção

GALERIA DE FOTOS DE
EVENTOS.

Fotos de eventos

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe

Metade da gratificação
natalina sai em janeiro


