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Congresso Nacional institui
o divórcio no Brasil (1977)

Até a próxima sema-
na, o corregedor
regional da Justiça
Federal da 5ª Região,
desembargador
federal Manoel de
Oliveira Erhardt,
realiza correição
ordinária na Seção
Judiciária do Rio
Grande do Norte
(JFRN). Os trabalhos
tiveram início na última terça-feira,
quando o corregedor reuniu-se com o
juiz federal Ivan Lira de Carvalho (diretor

Manoel Erhardt realiza correição
ordinária no Rio Grande do Norte

do Foro da SJRN),
magistrados e dire-
tores de Secreta-
rias. Durante o
encontro, o
desembargador
Manoel Erhardt
destacou o
trabalho realizado
pela correição e
apresentou as
metas do TRF5,

conforme o plano do Conselho Nacional
de Justiça para julgar todos os processos
ajuizados até o final de 2005.

No próximo dia 30,
será aberta licitação
para a contratação
da empresa que vai
realizar serviços de
modernização na
Central Telefônica
do edifício-sede do
TRF5. De acordo
com o diretor da Secretaria
Administrativa, Vladislave Leite, “como o
sistema tem mais de 16 anos de vida útil,
parte dos equipamentos não tem solução
devido à dificuldade de substituição de
peças. Por esse motivo, o presidente
Luiz Alberto já autorizou um up grade na
central telefônica para deixá-la em
condições de receber placas atuais
encontradas no mercado”. Para
minimizar o problema provocado pelo
curto-circuito que danificou dez placas e
prejudicou mais de 400 ramais
telefônicos do Tribunal, o Setor de
Eletromecânica da DIAP sugere que
cada setor comunique os ramais que
estão atendendo normalmente. A medida
facilitará o contato telefônico externo
com esta Corte, evitando que as
telefonistas façam transferências
desnecessárias para ramais quebrados.

O presidente do TRF5 Luiz Alberto
Gurgel abriu a sessão plenária, ontem,
homenageando o desembargador
federal Vladimir Carvalho por ter sido
eleito membro da Academia Sergipana
de Letras. O presidente destacou a
habilidade do magistrado não apenas
em relação a assuntos jurídicos, mas
também como escritor de contos e
registros históricos. Também
parabenizou os servidores Luiz
Albuquerque e Rogério Piquet pela

Pleno aprova votos de congratulações
conclusão de mestrados na
Universidade Federal de Pernambuco.
O desembargador federal Rogério
Fialho propôs votos de congratulações
aos servidores de seu Gabinete, Iaponã
Cortez e Hélio Campos, por concluírem
mestrado na UFPE. Atendendo à
solicitação do juiz federal Walter Nunes,
o desembargador Marcelo Navarro
reforçou o convite aos membros desta
Corte para a sua posse no Conselho
Nacional de Justiça no dia 3 de agosto.

Licitação para
modernizar Central
Telefônica

A NAS/Setor de Enfermagem prosse-
gue com a campanha de vacinação
contra as hepatites A e B. Quem já
tomou as duas primeiras doses, deverá
completar o esquema vacinal para
garantir a imunização. Informações
pelos ramais 9296 e 9297.

Servidores devem completar
esquema vacinal

Saúde

Os servidores inscritos no Programa
Auxílio-Saúde devem apresentar os
recibos de pagamento do Plano de
Saúde, até a próxima quarta-feira. O
Setor de Benefícios lembra que só
terão direito ao ressarcimento
“magistrados e servidores ativos e
inativos ou pensionistas, incluídos os
cedidos, ocupantes de cargo em
comissão e requisitados ocupantes de
cargo efetivo na Administração Pública
Federal, vinculados ao Plano de
Seguridade Social do Servidor –
PSSS”. Informações: 9865.

Quem tem direito ao auxílio-saúde

Vladislave
Leite
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