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Aniversariantes

23 SEXTA
Janeiro Ricardo Bouwman Filho

Material e Patrimônio

Lúcia Maria d’Almeida
Pessoal

Patrícia Costa e Silva Leite
Secretaria Judiciária

Luiz Eduardo Araújo Guerra
Gab. Desa. Margarida Cantarelli

Rosinaldo Francisco dos Santos Jr
Soservi – Informática

Sábado, 24 de janeiro
Lúcia Maria Barretto Fellows
Gab.  Des.  Paulo Roberto

Domingo, 25 de janeiro
Antônio Marcos F. de Melo
VIP – Segurança

Doações de sangue
Paciente precisa, urgentemente, de

transfusão de sangue do tipo B negativo.
A doação deve ser feita ao Hemope, em

nome de Franklin Delano Correia da
Nóbrega. Informações:  3227.3415 ou

3465.8351.

Ministro pede colaboração de
servidores para JusQualitas

Noronha está na
etapa mundial

Horário para
entrega no Malote

Criação da Escola Militar (1855)

O corregedor-geral da Justiça
Federal, ministro Hamilton
Carvalhido, solicita a colabora-
ção dos servidores do Poder
Judiciário no sentido de cadas-
trarem, no Banco de Soluções
de Qualidade do Judiciário
(JusQualitas), projetos e solu-
ções para a prestação
jurisdicional. A idéia é enrique-
cer e reunir as melhores práti-
cas de administração judiciária
que visem à melhoria da admi-
nistração da Justiça Federal. Os
projetos, que podem ser de autoria pró-
pria ou da instituição, devem ser classifi-

cados em quatro áreas de
atuação: Capacitação Profissi-
onal; Imagem Institucional;
Modernização da Justiça e
Inovação Tecnológica. O
JusQualitas identifica, registra
e integra soluções, projetos,
estudos, ferramentas e experi-
ências de melhoria
organizacional, implantados ou
em desenvolvimento no Judi-
ciário. Disponibilizando infor-
mações sobre iniciativas bem

sucedidas, o programa contribui para a
racionalização dos procedimentos. Mais
informações: www.jf.jus.br/jusqualitas .

Biblioteca disponibiliza acesso
às normas decretadas pela Presidência
Para facilitar o acesso às normas decre-
tadas pela Presidência do TRF5, é
disponibilizada uma área de legislação
na página da Intranet, na Seção de Do-
cumentação, Doutrina e Legislação da
Diretoria Geral. A determinação está
contida no Ato nº 181 (27/03/07), que
visa manter atualizada a área de legisla-

Até o dia 13 de fe-
vereiro, a entrega
de remessas na
Seção de Malotes
do TRF5 perma-
nece antecipada
encerrando às
14h. A partir da se-
gunda-feira seguinte (dia 16), será reto-
mado o horário habitual até 15h. A mu-
dança temporária ocorreu por conta do
horário de verão (19/outubro a 15/feve-
reiro), para que os servidores desta Cor-
te ficassem atentos ao horário de Brasília
e não perdessem o prazo de coleta dos
malotes para encaminhar remessas. In-
formações: 9392/9393.

Fernando de Noronha venceu a etapa
nacional do concurso, promovido pela
fundação suíça New 7 Wonders, para
a escolha das sete maravilhas naturais
do mundo e concorrerá, em nível inter-
nacional, com outras 260 formações
da natureza, a exemplo do Grand
Canyon (EUA) e Lago Ness (Reino
Unido).  Além da categoria nacional

com o arquipélago, o Brasil disputa a
multinacional com o Pantanal do Mato
Grosso, a Floresta Amazônica e as Ca-
taratas do Iguaçu, em função de serem
áreas de divisa com outros países.
Para votar em Noronha basta acessar
o site www.votenoronha.com.br.

ção e, para isso,  devem ser remetidas
para a Seção cópias de todas as nor-
mas, incluindo Atos, Ordens de Serviço,
Portarias, Provimento, Resoluções,
Instrução Normativa e Emenda Regimen-
tal. Para acessar, o servidor deve clicar
em SERVIÇOS e escolher a opção LE-
GISLAÇÃO. Informações: 9456.


