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Aniversariantes

O edifício-sede desta Corte vai sediar,
nos dias 11 e 12 de março, o Seminário
Ministro Aliomar Baleeiro, promovido
pelo Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF),
em parceria com o Tribunal e a Escola
de Magistratura Federal da 5ª Região. O
encontro tem o objetivo de promover a
atualização de assuntos de relevância no
campo jurídico e homenageia o jurista
brasileiro, especialista em Direito
Tributário, que foi presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF) no
período de 1971 a 1973. Ministros do
STF e do Superior Tribunal de Justiça,
desembargadores e juízes federais
participarão do seminário, aberto aos

Seminário homenageia
ministro Aliomar Baleeiro

servidores e
comunidade
jurídica. O evento
será aberto pelo
ministro
Francisco Falcão
(corregedor-geral
da Justiça
Federal e diretor do CEJ). A mesa de
encerramento do seminário, que deverá
ocorrer às 17h30 do dia 12 de março,
será presidida pelo desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria
(presidente do TRF5 e professor da
UFRN e UFPE). Inscrições, até o
próximo dia 3 de março, no Portal do
Desenvolvimento do site www.jf.jus.br.

A Justiça
Federal em
Sergipe realiza,
nesta quinta-
feira, o primeiro
leilão unificado
de 2010. Bens
móveis e imóveis, como automóveis,
máquinas de costura, impressora, condi-
cionador de ar, terrenos, casa e um pré-
dio com estrutura para instalação
industrial, entre outros, serão leiloados
pelas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Federais da
Seção Judiciária de Sergipe. O leilão
acontecerá na sede da JFSE, em
Aracaju, a partir das 9h. Edital e relação
dos bens no site www.jfse.jus.br.

JFSE realiza
primeiro leilão
unificado de 2010

Os servidores que ainda não tomaram a
2ª e 3ª doses da vacina contra hepatite A
e B devem completar o calendário vacinal.
O Núcleo de Assistência à Saúde (NAS)
adverte que a doença é altamente conta-
giosa e pode provocar danos ao fígado,
como câncer e cirrose. A vacinação é o
método mais eficaz para impedir a
proliferação do vírus. Além disso, o lote
existente no TRF5 tem prazo de validade
até junho e a maioria dos servidores não
tomou as doses que garantem a
imunização. Informações: 9296.

Vacinação contra
a hepatite

O restaurante Terraço Buonafina (16º
andar) incluiu, a partir desta semana,
mais duas opções no cardápio. Serão
oferecidos os pratos regionais
munguzá e caldo de peixe no horário
da sopa, a partir das 16h.

Munguzá e caldo de
peixe reforçam cardápio

Os servidores Laureano Montarroyos
(Subsecretaria de Informática) e Valfrido
Santiago (Secretaria Judiciária)
visitaram, no início deste mês, a matriz
da fábrica de software da Infox, em
Aracaju/SE. O objetivo da visita foi
conhecer os projetos e o modelo do
processo de desenvolvimento de
software adotado pela empresa. Os

servidores se reuniram com a
diretoria e os técnicos da Infox
envolvidos no projeto do
Processo Judicial Eletrônico
(PJE), que está sendo
implantado no TRF5. Além dos
profissionais do TRF5, participaram da
visita o juiz federal Paulo Cristóvão
(auxiliar do Conselho da Justiça Federal)

e os servidores Maurício Figueiredo,
Eduardo e Gustavo Wagner Mendes, do
Tribunal Superior do Trabalho.

Servidores do TRF5 visitam sede da Infox


