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Aniversariantes

SEXTA

Doação de Sangue

A Sexta-feira (1º/02)
Marcos Vinícius de Almeida Rocha
UNIMIX

Sábado (2/02)

Juiz Federal 
Edmilson da Silva Pimenta

SJSE

Juiz Federal 
Flávio Roberto Ferreira Lima

SJPE

Domingo (3/02)

Juiz Federal 
Gilton Batista Brito

SJSE

Adna Bandeira Lins
Assessoria Especial da Presidência
Priscila Cibelle Vieira da Silva
Subsecretaria de Material e Patrimônio

A estagiária Elisie Ayres, Gabinete 
do des. federal Francisco Cavalcanti, 
solicita doação de sangue ao IHENE, 
em nome de sua mãe, Ana Patrícia 

Junqueira Ayres. Informações: 9614.

Manoel Erhardt participa da posse do TRT6

Caixa e Banco do Brasil terão mais espaço no TRF5

É hoje!

Caixa Econômica 
Federal e o Banco 
do Brasil ocuparão 

um espaço maior na sede 
do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5. 
Localizadas no térreo, as 
unidades serão amplia-
das para oferecer melhor 
conforto e segurança aos 
usuários. A Caixa, que 
hoje possui uma área de 
137 m2, ocupará também 
o espaço atual do Banco 
do Brasil, aumentando sua 
área em 44,5 m2, totalizando 182 
m2, informou o diretor da Sub-
secretaria de Infraestrutura e Ad-
ministração Predial (SIAP) do TRF, 
Vladislave Leite. “O Posto de Aten-
dimento Bancário (PAB) do Ban-
co do Brasil irá para o local onde 
funcionava o Malote, que mudou 
para a ampliação do TRF5. O es-
paço ficará mais confortável, uma 
vez que terá 70 m2, ganhando 
quase 30 m2”, revelou Vladislave.O 
diretor disse, ainda, estar aguar-
dando informações da gerência 
da Caixa e do Banco do Brasil para 
definir a data do início dos servi-

ços. “Estamos esperando que as 
duas agências comuniquem quan-
do pretendem iniciar a ampliação, 

uma vez que o projeto 
e execução das obras 
são de responsabilidade 
das unidades bancárias”, 
explicou. De acordo com 
o diretor-geral, Marcos 
Netto, o Tribunal está re-
ordenando o espaço que 
era ocupado pela Divisão 
de Distribuição e Seção 
de Malote, e que agora 
foram deslocados para a 
expansão. Assim, não só 
as agências da Caixa e 
do Banco do Brasil serão 

beneficiadas, mas também ali no 
térreo serão alocadas as novas 
salas destinadas à OAB, MPF, AGU, 

O diretor da Esmafe5, desembarga-
dor federal Manoel Erhardt, partici-
pa, na tarde de hoje, da posse dos 
novos dirigentes do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 6ª Região (TRT6) 
para o biênio 2013/2015. Os desem-
bargadores Ivanildo da Cunha An-

A partir das 21h de hoje, os servidores da 
Justiça Federal de Pernambuco dão o ponta-
pé inicial dos festejos carnavalescos de 2013. 
A animação ficará por conta do bloco Habeas 
Copos que, ao som da Banda Axé Camaleão 
e da Orquestra de Frevo Miami, percorrerá as 
ruas da Cidade Alta de Olinda. A concentração 
acontece no Clube Atlântico Olindense. Nesta 
edição, Habeas Copos, da Asserjufe, reverencia 
os Bonecos Gigantes da Marim dos Caetés.

drade, Pedro Paulo Pereira Nóbrega 
e Virgínia Malta Canavarro serão 
empossados como presidente, vice-
-presidente e corregedora-regional, 
respectivamente.  A sessão solene 
de posse será realizada às 17h, no 
Arcádia Apipucos, em Casa Forte.

PFN, CEF ( jurídico) e SICOOB.
Segurança - O gerente-geral do 
Posto de Atendimento da Caixa 
no TRF5, Diogo Cabral, disse que 
a ampliação trará mais conforto 
para os clientes, bem como uma 
maior privacidade e segurança. “O 
caixa ficará isolado por uma divi-
sória, assegurando a privacidade 
do cliente que está sendo aten-
dido. Também teremos mais 50% 
de espaço na área de espera para 
o atendimento”, destacou Cabral. 
O gerente informou ainda que as 
máquinas de autoatendimento 
ficarão voltadas para o corredor, 
sem que o cliente seja obrigado a 
entrar no Posto.


