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Dia do Hemofílico

Aumenta a expectativa em torno da
instalação de um lote de 50 Varas
Federais, das 400 recém-aprovadas pelo
Congresso Nacional.

Férias inesquecíveis (Olinda) –
De 3 a 24 de janeiro, uma equipe

de pedagogos e professores de
Educação Física realizará

atividades recreativas e artísticas
para crianças. Informações:

8829.2149/9997.7514.

Colônia de Férias (Boa Viagem)
- A Today Idiomas promoverá

uma colônia de férias para crian-
ças de 5 a 10 anos, no período
de 15 a 19 de janeiro. Informa-

ções: 3465.8699.

O presidente Luiz
Inácio Lula sancionou
três projetos, anuncia-
dos como instrumen-
tos para tornar o Judi-
ciário célere e eficaz,
dentre os quais o da
informatização do
processo judicial, de
iniciativa da Ajufe. Em
relação à lei de informatização do
processo judicial, Lula disse que

Lula sanciona projeto de lei para
informatização de processo judicial

“estamos vivendo a
era da informatização.
Transações
comerciais e
financeiras de grande
porte são feitas pela
Internet, a compra de
ações, por exemplo, já
prescinde de papel e
pode ser realizada

virtualmente. É hora de aplicar estas
ferramentas aos serviços judiciais”.

Os desembarga-
dores federais
Margarida
Cantarelli e Paulo
Gadelha e o juiz
federal Vladimir
Souza Carvalho
receberam das
mãos do
governador de
Sergipe, João Alves Filho, a medalha
do Mérito Cultural Tobias Barreto. A

Magistrados recebem medalhas em Aracaju

As obras de reforma do restaurante
panorâmico do TRF5 vão dotar esta
Corte de um ambiente mais prático e
confortável, com novo piso e iluminação
moderna, além de um avançado sistema
de exaustão que “limpa” os gases antes
de lançá-los na atmosfera. A reforma vai
permitir, ainda, que os alimentos sejam
preparados na própria cozinha do
restaurante. O cronograma dos trabalhos
tem duração de mais três meses.

Tribunal moderniza
Restaurante do 16º

O juiz federal Carlos Wagner
Dias Ferreira foi um dos pales-
trantes do seminário alusivo ao
Dia Internacional Contra a
Corrupção. O magistrado dis-
correu sobre o tema “O Direito à
Intimidade e os Sigilos como
Meio de Impunidade”. O evento
foi promovido pela Controladoria
Geral da União, os Ministérios
Públicos Federal e Estadual,
Polícia Federal, Justiça Federal e
o Tribunal de Contas da União no
auditório do Cefet, em Natal.

Magistrado fala sobre
combate à corrupção

Com a inauguração das penitenciárias
federais de segurança máxima de Catan-
duvas (PR) e de Campo Grande (MS), o
sistema penitenciário federal está conso-
lidado no País. Para junho de 2007 está
prevista a inauguração da penitenciária de
Mossoró (RN) e em dezembro deve ser
inaugurada a de Porto Velho (RO). A meta
do sistema é manter sob controle crimino-
sos de alta periculosidade, acabando com
o crime organizado dentro das cadeias.

Presídios consolidam
novo sistema federal condecoração

distingue
personalidades
que se destacam
no campo cultural.
A solenidade teve
lugar no Espaço
Formadores da
Nacionalidade, na
Orla de Atalaia, e

foi abrilhantada com a apresentação da
Orquestra Sinfônica de Sergipe.
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