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QUINTA

Fevereiro Aniversariantes
Alexandre Nader de Azevedo
Divisão de Administração Predial

Sábado - 05/02/2011
Erivelton da Silva Nascimento
Subsecretaria de Material e Patrimônio

Gustavo Henrique Von Sohsten
Gab. Des. Manoel Erhardt

Geraldo Wellington Moreira Nebias
Subsecretaria de Informática

Renato Almeida Feitosa
Divisão de Protocolo e Distribuição

Olívia Evânia Cabral
Vip/Recepção

Domingo  -  06/02/2011
Deyvson Jonatan Rufino da Rocha
Setor de Acórdãos

Vaneide Matias Lima
Núcleo de Protocolo e Distribuição

Mônica Novais Malta
Secretaria Judiciária

Murilo Callou Tavares de Sá
Subsecretaria de Recursos

Fábio Noel dos Santos
Soservi/Copa

Levi de Oliveira Melo
Vip/Segurança

Maria Cabral do Nascimento
Soservi/Limpeza

4 SEXTA
Dia do escritor

Almeida Garrett

Subseção de Goiana termina mês
com 110 audiências realizadas

A 23ª Vara de Garanhuns
não terá expediente hoje

JFRN convoca
aprovados no
processo seletivo

A Subseção Judiciária de Goiana realizou
110 audiências, sendo 50 de conciliação
e 60 de instrução e julgamento, durante
o último mês de janeiro. O anúncio foi
feito pelo juiz federal substituto Cláudio
Kitner, da  25ª Vara Federal, destacando o
trabalho dos servidores envolvidos no

processo.  As audiências foram realizadas
no período de 11 a 27 de janeiro, permi-
tindo celeridade dos processos que tra-
mitam nos Juizados Especiais Federais. A
Subseção de Goiana pretende adotar a
prática de realização de audiências sem-
pre em número suficiente à manutenção
de estoque, capaz de cumprir as metas
estabelecidas pelo TRF5 e pelos Conselho
da Justiça Federal (CJF) e Conselho Naci-
onal de Justiça (CNJ), julgando ações em
quantitativo superior às distribuições de
cada mês. A Subseção já estabeleceu
uma pauta de audiências até o final de
junho deste ano. Para  fevereiro já foram
designadas mais de 100 sessões. A previsão
é de que sejam realizadas cerca de 500 au-
diências até o final do 1º semestre de 2011.

A Justiça Federal do Rio Grande
do Norte (JFRN) convocou, esta semana,
os candidatos aprovados para estágio re-
munerado do curso de Direito em Natal,
Mossoró e Caicó. Ao todo, 34 candidatos
foram aprovados e 12 já foram chama-
dos. O resultado está publicado no site
da JFRN (www.jfrn.jus.br). Foram convoca-
dos nove aprovados em Natal e três em
Mossoró. Antes de ingressarem nas ativi-
dades, os estagiários passarão por uma
fase de ambientação na Seção de Treina-
mento, que fará uma apresentação da
Seção Judiciária e definirá as Varas em
que cada um atuará.

A Subseção Judiciária da Justiça Fede-
ral em Garanhuns, onde funciona a 23ª
Vara da Justiça Federal, não funciona
nesta sexta-feira, em virtude do feriado
de comemoração da elevação do muni-
cípio à categoria de cidade. O recesso
forense está de acordo com o artigo 1º

JFAL inicia doação de
materiais inservíveis
A Justiça Federal em Alagoas (JFAL) dis-
ponibiliza para doação a órgãos da ad-
ministração pública, instituições filantró-
picas e Oscips (Organizações da Socieda-
de Civil de Interesse Público), mesas, ca-
deiras, micros e materiais permanentes
diversos, classificados como antieconô-
micos, inservíveis e obsoletos.  Os inte-
ressados deverão entrar em contato pe-
los telefones 82-2122.4215 e 82-2122.4179.

da Lei
Municipal
nº 2662/93,
com alterações da Lei Municipal
nº3699/2009. Garanhuns foi elevada à
categoria de cidade em 1874, pela Lei
Provincial nº 1.309.

Aviso
Nos dias 5 e 6 de fevereiro, respectiva-
mente sábado e domingo, será realiza-

do o serviço de dedetização no edifí-
cio-sede e anexos do TRF5. As chaves

dos setores do Tribunal deverão ser
deixadas na sala de rádio e as dos

anexos, com os respectivos vigilantes.


