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Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Luís André de Barros Dias
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante

Maria Carolina Ferreira Alves
Gab. Des. Ridalvo Costa

Roberto Gondim Aroucha
Gabinete da Presidência

Alexandra Pimentel V Aquino
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Josefa Maria dos Santos
Soservi

José Marcos Lopes da Silva
VIP – Segurança

Edílson de Araújo Pereira
Soservi

Biblioteca disponibiliza acesso às
normas decretadas pela Presidência

“Achados e Perdidos”

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) encer-
rou as atividades do primeiro semestre deste
ano registrando um aumento de 31,91% no
número de processos julgados.

Para facilitar o acesso às normas decre-
tadas pela Presidência do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região (TRF5), foi
criada uma área
de legislação
na página da
Intranet, dispo-
nibilizada atra-
vés da Seção
de Documenta-
ção, Doutrina e
Legislação da
Diretoria Geral.
A determinação está contida no Ato nº
181, de 27 de março de 2007. Com o
objetivo de manter atualizada a área de
legislação, o Ato nº 181 determina que

sejam remetidas para a Seção de Docu-
mentação cópias de todas as normas, in-
cluindo Atos, Ordens de Serviço, Portari-

as, Provimen-
to, Resolu-
ções, Instru-
ção Normativa
e Emenda Re-
gimental. Para
acessar, o ser-
vidor entra na
página da In-
tranet, clica em

Serviços e escolhe a opção Legislação.
A partir daí, o servidor poderá se manter
atualizado sobre as decisões da Presi-
dência desta Corte.

SMP antecipa pedidos
no Almoxarifado para
esta segunda-feira
Em virtude da reestruturação física do
Almoxarifado, a Subsecretaria de Materi-
al e Patrimônio solicita aos usuários do
Sistema Emporium que, excepcional-
mente, antecipem a requisição de materi-
ais para hoje.  O atendimento será nor-
malizado a partir do dia 17 de julho.

O Setor de Segurança realiza, a partir de hoje, uma ex-
posição de objetos perdidos no edifício-sede e anexos
do Tribunal, ao longo dos anos.  Estão incluídos artigos
variados, como óculos, chaves, livros, guarda-chuva e
gravata, recolhidos no auditório do Pleno, Sala das Tur-
mas, banheiros e até no estacionamento do prédio. A
mostra de “achados e perdidos” ficará exposta até a
próxima sexta-feira, no hall de entrada do TRF5. Infor-
mações com Gilvan, ramal 9376.

Apoio Especial tem
nova diretora

Permutas
O Analista Judiciário Hedwio Car-

valho (STJ) quer permutar com ser-
vidor da 5ª Região, preferencial-

mente do Ceará.
Contato: (85) 3452.2790.

Ana Lúcia Gomes da Silva (Técni-
ca Judiciária da 2ª Região), no

Rio de Janeiro, quer
permutar com servidor da 5ª Re-

gião. Contato: (21)  9403.1701.

A Técnica Judiciária Wilma Teresa
Monteiro, da SJBA, deseja permu-
tar com servidor da 5ª Região, de

preferência da Paraíba. Telefones:
(83) 3216.4185/ 9921.6668.

A atual
adminis-
tração
apresenta
mais uma
colabora-
dora, a
servidora
Maria de
Fátima
Câmara,
que está à frente da Subse-
cretaria de Apoio Especial
(SAE). A diretora tem vasta
experiência na área de segurança, pois
atua há 29 anos como delegada e pre-
tende implementar mudanças utilizando
novas tecnologias.


