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Aniversariantes
Juiz Federal
Kepler Gomes Ribeiro
SJCE

Maria Verônica Viana Bezerra
Orçamento e Finanças

Alessandro de Sá Concerva
Divisão da 1ª Turma

Alysson André Feijó Cavalcanti Silva
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Sábado - 20/11/2010
Juiz Federal

Marcos Antônio
Garapa de Carvalho

JFSE

Daniel Fernandes Pinto
Politec/ Informática

Kelly Maria dos Santos
Soservi/ Subs. Mat. e Patriomônio

Domingo - 21/11/2010

Juiz Federal Janilson
Bezerra Siqueira
SJRN

Adriano Nemézio Golveia
Politec/ Informática

Laila Priscilla de Carvalho Angelim
Subsecretaria de Recursos

Dia da Bandeira

A juíza da 18ª Vara da
Justiça Federal, em
Serra Talhada, Ethel
Ribeiro, anunciou
ontem, os números da
Jornada de Conciliação
do São Francisco, que
resultou na concessão
de 255 alvarás, para
liberação de R$
1.423.013, 52. Os valores foram definidos
durante as 246 audiências com pessoas
que tiveram seus imóveis desapropriados
em consequência das obras de
transposição do Rio São Francisco
naquela região. “Em nome da Justiça
Federal, agradeço a todos os órgãos

Liberados mais 255 alvarás para
transposição do São Francisco

envolvidos, pois a
realização deste
trabalho em conjunto
só foi possível através
da equipe técnica do
Ministério da
Integração, que apoiou
e viabilizou a
participação das
famílias de forma

eficaz da mesma maneira que ocorreu na
última conciliação realizada em
Salgueiro”, destacou a magistrada.
Também participaram os juízes federais
Marcelo Honorato, Bruno Zanatta,
Frederico Khoeler, Bruno Carrá e Paula
Emília Brasil.

O desembargador
federal Luiz
Alberto Gurgel de
Faria, presidente
do TFR5, assinou
ato nº 609/2010,
determinando, a
partir do dia 08
de novembro, que
todas as
comunicações
oficiais entre as
unidades da Justiça Federal da 5ª
Região e entre estas e os demais órgãos
do Poder Judiciário deverão ser
realizadas, com a utilização do Sistema
Hermes – Malote Digital. O sistema deve
ser utilizado, entre outros, para a
expedição e devolução de cartas
precatórias entre juízos de tribunais
diversos, salvo se deprecante e
deprecado utilizarem ferramenta
eletrônica específica para esse fim, bem
como para o envio de documentos e
processos administrativos. O TRF5 já
realizou treinamentos para utilização
do Sistema Hermes, bem como nas
Seções Judiciária sob a jurisdição desta
Corte. O Ato do presidente do TRF5 traz
mais detalhes sobre a utilização do
Sistema Hermes Digital.

A Procuradoria da Fazenda Nacional em
Alagoas abriu seleção para a formação de
cadastro de reserva e posterior preenchi-
mento de até 10 vagas. As inscrições se-
rão efetuadas no período de 22 a 26
deste mês, sem qualquer exigência de
taxa, no Ministério da Fazenda, centro de
Maceió. Estão aptos estudantes matricula-
dos no curso de Direito do 5° ao 8° períodos.

Fazenda Nacional

ESTÁGIOS

A 26ª Vara da JFPE, na Subseção dos
Palmares, está realizando seleção para
estágio remunerado na área de Direito.
As inscrições podem ser feitas até 27 de
novembro, na sede da Subseção, locali-
zada à Av. Estácio Coimbra, 57, Centro, de
segunda a sexta-feira. As provas aconte-
cerão no dia 7 de dezembro. O edital e a
ficha de inscrição estão no site da JFPE.

Palmares

Utilizando o Sistema
Hermes Digital

A Divisão de Infraestrutura e Administra-
ção Predial (DIAP) informa que amanhã,
às 9h, será realizada dedetização no
edificio-sede desta Corte e nos prédios
anexos. Diretores e chefes dos setores
devem deixar as chaves na Sala de Rádio.
Funcionários dos Anexos devem entregar
as chaves aos vigilantes.

Dedetização


