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SEGUNDA

Aniversariantes
Onaldo Mangueira de Melo
Pessoal

Rossana Mª Mesquita S. Vieira
Segunda Turma

Alexandre Milton P. da Costa
Gab. Des. José Maria Lucena

Mª do Carmo L. de Lima Ferreira
Comunicação Social e Cerimonial

Raquel de Oliveira Santos Lira
Pessoal

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Bombeiro

Supremo instala
relógio atômico

Nesta segunda-feira,
pela manhã, servidores
da Diretoria Geral e do
Cerimonial iniciam a
entrega dos donativos
arrecadados durante a
campanha do “São
João Solidário”. A
segunda remessa das
doações será feita, às 15h, pela Sra.
Rosemary Almeida. Foram recolhidos

Comunidade do Pilar recebe donativos

Doação de sangue
O servidor Johnmary Araújo, da

Informática, pede aos servidores
doação de sangue em nome de

Manoel Araújo, que está
hospitalizado no Hospital

Português. Pode ser de qualquer
tipo sangüineo e deve ser feita no

Ihene (Boa Vista). Informações:
3302.4189 ou pelo ramal 9388.

Permutas
O Analista Judiciário Hedwio

Carvalho (STJ) quer permutar com
servidor da 5ª Região,

preferencialmente para o Ceará.
Contato: (85) 3452.2790.

Ana Lúcia Gomes da Silva
(Técnica Judiciário da 2ª Região),

no Rio de Janeiro, quer
permutar com servidor da 5ª

Região. Contato: (21)  9403.1701.

O Presidente do TRF da 5ª Região,
Desembargador Federal José
Baptista de Almeida Filho, reuniu-se
com o prefeito de Goiana, Henrique
Fenelon de Barros, para tratar sobre
a instalação de uma Vara Federal no
município, situado na Zona da Mata
Norte de Pernambuco. A instalação
atende determinação do Conselho
da Justiça Federal (CJF). Também
participaram do encontro o secretário de
Infra-estrutura de Goiana, Sérgio
Machado, e os juízes federais Nilcéa

Já foi instalado no Supremo
Tribunal Federal (STF) o relógio
atômico que será o marcador de
tempo para toda a Justiça no
País. Instalado por técnicos do
Observatório Nacional do Rio de
Janeiro, o equipamento é
baseado no elemento químico 
rubídio, que dá a precisão do
tempo universal. As informa-
ções são passadas para outro
computador chamado de
“carimbador do tempo” que vai
registrar o horário em que os processos
chegam ao STF. O objetivo do relógio é
garantir a precisão nos horários,
principalmente no que diz respeito ao
uso do recém lançado Recurso
Extraordinário Eletrônico, permitindo a
contagem de prazos de forma igual para
todos.Outras informações podem ser
obtidas no site www.stf.gov.br

José Baptista e prefeito de Goiana
acertam instalação de Vara Federal

cerca de dez mil
donativos, que incluem
roupas, calçados,
lençóis e produtos de
higiene. Para facilitar o
trabalho, serão
divididos em lotes e
entregues,
mensalmente, na

Escola do Pilar, que ficará responsável
pela distribuição na comunidade.

No mês de maio, 1515 processos
foram distribuídos e registrados na
5ª Região da Justiça Federal.

Maggi (5ª Vara-PE) e Frederico Azevedo,
diretor do Foro da Seção Judiciária de
Pernambuco.

Sérgio Machado, Henrique Fenelon, José Baptista,
Nilcéa Maggi e Frederico Azevedo


