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Aniversariantes
Juiz Federal José Baptista
de Almeida Filho Neto
SJPE

Kennedy da Silva Figueiredo
Gabinete Des. Geraldo Apoliano

Maria Goretti Ferreira da Silva
Quarta Turma

Jairo Sóstenes da Silva
Gab. Des. Petrucio Ferreira

Atlas de Araújo Silva
VIP - Segurança

Tony de Oliveira
Soservi

Urbano do Carmo Nascimento
Vip - Segurança

Sede da Justiça Federal em Pernambuco recebe
nome de Petrucio Ferreira
O prédio da Justiça Federal em Pernam-
buco (Jiquiá) será nomeado Fórum De-
sembargador Federal Petrucio Ferreira,
numa homenagem ao membro fundador
do Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião (TRF5), falecido no dia 15 de de-
zembro passado, vítima de infarto. A de-
cisão unânime foi tomada durante a últi-
ma sessão plenária de 2007 e a cerimô-
nia de aposição da placa está prevista
para o dia 29 de fevereiro próximo. Natu-
ral de São José da Laje, em Alagoas, o
magistrado tinha 68 anos. Estudou na
Faculdade de Direito do Recife (Universi-
dade Federal de Pernambuco) e lecio-
nou no curso de Direito da Universidade
Católica de Pernambuco, na AEUDF

(Brasília/DF) e
na UFPE. Foi
secretário do
Instituto de Ciên-
cias do Homem
(UFPE) e exer-
ceu funções de
advogado, juiz
de Direito do
Distrito Federal
e juiz federal,
desde março de
1989. O magis-
trado deixa um legado de livros, trabalhos
e artigos publicados, em todo o País.
MISSA DE 30º DIA – A cerimônia religio-
sa pela passagem do 30º dia de faleci-

Vacinação contra febre amarela
Devido aos recentes casos de febre
amarela nas regiões Norte e Centro-
oeste do País, a Divisão de Assistên-
cia Médica e Social (DAMS) desta
Corte recomenda a vacinação aos
servidores que forem viajar para as
áreas de risco, a exemplo de Brasília/
DF. O Setor de Enfermagem do TRF5
lembra que a vacina é gratuita, válida

PAB da Caixa altera
expediente bancário
A partir desta semana, o PAB da Caixa
Econômica Federal no TRF5 estará
atendendo das 12h às 17h, de segunda
à sexta-feira. O expediente bancário foi
alterado para melhor atender aos servi-
dores desta Corte, por conta da nova jor-
nada de trabalho estabelecida pela Re-
solução nº 24/2007. Informações: 9441.

por 10 anos, e a imunização deve ser
feita nos postos de saúde da rede pú-
blica, com antecedência mínima de 15
dias antes da viagem. Gestantes, pes-
soas imunodeprimidas (com o sistema
imunológico debilitado) e alérgicos a
gema de ovo não devem tomar a vaci-
na. Outras informações podem ser ob-
tidas pelo ramal 9295.

mento do desembargador federal será
realizada na próxima quinta-feira (17 de
janeiro), às 20h, no Mosteiro de São Ben-
to, em Olinda/PE.
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De acordo com o Núcleo de Distribuição, em
2007 foram distribuídos 63.819 processos no
TRF5, representando um acréscimo de 46%
em relação ao ano anterior.

Liquidações

Passadas as fes-
tividades do final
do ano surgem as
promoções. Nessa hora,
é preciso tomar cuidado
com compras desnecessá-
rias. Conferir a numeração, o
tamanho da roupa e a medi-
da do móvel podem ser
ações que evitarão um possí-
vel transtorno, já que muitas
lojas não permitem a troca do
produto. Isso é legítimo e per-
mitido pelo Código de Defesa
do Consumidor.
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