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QUINTA

Doação de Sangue

O

A servidora Elizabeth Monteiro Lobo 
(Gabinete da Vice-Presidência) so-
licita a doação de qualquer tipo de 

sangue, que deve ser feita em nome 
de Ivelise Lins Caldas, que está in-

ternada no Hospital Santa Joana. A 
doação deverá ser feito no Banco de 
Sangue Hemato, localizado na Ave-
nida Lins Petit, 264, na Ilha do Leite 

(Próximo a Praça Chora Menino), 
telefones: 3038-6992 e 3038-6122.

Magistrados são homenageados pelo 
Comando Militar do NE

Cadastramento de entidades com destinação social

CNJ promove concurso de redação e 
desenho para crianças

JFCE tem novo canal 
de comunicação
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s desembarga-
dores federais 

Francisco Wildo 
(presidente do TRF5) 
e Paulo Roberto de 
Oliveira Lima foram 
homenageados com 
a Medalha da Or-
dem do Mérito Mi-
litar, concedida pelo 
Comando Militar do 
Nordeste (CMNE). 
A comenda foi entregue aos ma-
gistrados pelo general Odilson 
Sampaio Benzi, durante solenida-
de realizada na manhã de ontem 

no Quartel General do CMNE, em 
comemoração dos 67º aniversário 
do Comando. A Medalha da Or-
dem do Mérito Militar foi criada 

em 1934 com o objetivo de home-
nagear os cidadãos que tenham 
notáveis serviços prestados ao 
País ou ao Exército Brasileiro. Além 
dos magistrados do TRF5, outras 
autoridades civis e militares foram 
agraciadas com a Medalha e com 
o Diploma de Amigo do CMNE.

A Justiça Federal em Sergipe e no 
Rio Grande do Norte abrem Edital 
para cadastramento de entidades 
públicas ou privadas com destina-
ção social que possuem interesse 
em acolher prestadores de servi-
ços gratuitos e serem beneficiárias 
de recursos oriundos das penas de 

prestação pecuniária. Em Sergipe, 
as entidades interessadas podem 
se cadastrar entre os dias 01/08 e 
30/09, na 3° Vara Federal, localizada 
no Fórum Ministro Barreto Sobral, 
na capital sergipana. Já no Rio Gran-
de do Norte, o cadastramento já 
pode ser realizado na sede das Sub-

seções Judiciárias dos municípios 
de Assu e Pau dos Ferros, das 9h às 
18h. As entidades públicas estaduais 
ou municipais deverão apresentar 
requerimento junto à 11ª ou 12ª 
Vara Federal, manifestando interes-
se em firmar convênio com a Dire-
ção do Foro. Os editais completos 

 Às vésperas de 
completar um 
ano, o Portalzinho, 
página do Conse-
lho Nacional de 
Justiça (CNJ) volta-
da para o público 
infantil, preparou 
uma surpresa 
para os pequenos internautas. 
O site será reformulado e entre 
as novidades estão novos jogos, 
brincadeiras e um concurso de 
redação e desenho que promete 
fazer sucesso entre os pequenos. 
O objetivo da mudança é fazer 
com que o portal, desenvolvido 

Desde maio deste ano, a Justiça Fe-
deral no Ceará (JFCE) conta com um 
novo canal de comunicação: o Co-
necta, um Jornal Mural com edições 
quinzenais. Para conferir as notícias 
da Seção Judiciária do Ceará e das 
demais subseções judiciárias basta 
acessar o site www.jfce.jus.br/uteis/
jornalconecta.html.

pela equipe do 
Centro de Forma-
ção e Aperfeiço-
amento dos Ser-
vidores do Poder 
Judiciário (CEA-
Jud), fique mais 
infantil e cada vez 
mais atrativo para 

as crianças. O Portalzinho está 
disponível na página oficial do 
CNJ, na área reservada a Infância 
e Juventude. Para maiores infor-
mações sobre a página e como 
participar do concurso de reda-
ção e desenho, envie email para 
portalzinho@cnj.jus.br.
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podem ser conferidos pelos sites 
www.jfse.jus.br e www.jfrn.jus.br


