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Aniversariantes

30 SEXTA
Janeiro Nilo da Silva Moraes Júnior

Gab. Des. Paulo Gadelha

José Iran Bezerra Cabral
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Luciana de Medeiros Fernandes
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Isolda Lúcia Magalhães
Pessoal

Jairo Conde Jogaib Júnior
Precatórios

Juliana Dowsley Gitirana Maciel
Gab. Des. Marcelo Navarro

Sábado, 31 de janeiro
Juiz Federal Leopoldo F Teixeira
SJCE

João Bosco Teixeira Rodrigues
Seção de Arquivo

Cláudia Pessoa Oliveira
Gab. Des. Manoel Erhardt

Karinne Silva de Oliveira
Material e Patrimônio

Andréia Souza Martins de Melo
Soservi

Domingo, 1º de fevereiro
Rafael Henrique Pimentel de Paula
Gab.Des. José Baptista

Anna Valéria Braga Ferreira
Gab.Des.Fraqncisco Wildo

Eduardo Pedro Vergueiro César
Gab.Des.Geraldo Apoliano

André Falcão C. Albuquerque
Informática

Doações de sangue
Paciente precisa, 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.

Representantes dos TRFs discutem
uniformização de sistemas na JF
Diretores-gerais e
representantes de
áreas técnicas dos
Tribunais Regionais
Federais participam,
no Centro de Treina-
mento da Justiça Fe-
deral (DF), de reu-
nião para discutir a uniformização dos sis-
temas da Justiça Federal, que tem con-
clusão prevista para abril. Dirigido pelo juiz
auxiliar da Presidência do Superior Tribu-
nal de Justiça, Murilo Kieling, o encontro
ainda conta com a presença da secretária-
geral do Conselho da Justiça Federal, Eva

Barros, e demais se-
cretários do CJF.
Durante a reunião,
iniciada ontem, os
grupos de trabalho
apresentam os siste-
mas de cada Região
que possam ser

compartilhados com toda a Justiça Fede-
ral. Do TRF5, participam os diretores So-
rária Caio (DG), Onaldo Mangueira (Pes-
soal), Sebastião Campelo (SOF), Massa-
nori Takaki (Informática), Roseana Faneco
(Núcleo de Gestão Documental) e os ser-
vidores Luiz Targino e Francisco Pessoa.

STJ aprimora a inclusão no Bacen-Jud
O sistema de inclusão de conta única
no Bacen-Jud passou por uma reformu-
lação para que todas as solicitações de
cadastramento possam ser acompa-
nhadas pela Internet. Através do siste-
ma Bacen-Jud, do Superior Tribunal de
Justiça, pessoas físicas e jurídicas po-
dem cadastrar uma conta bancária úni-
ca para acolher bloqueio de valores de-
terminados pela Justiça. A medida visa
evitar o bloqueio de todas as contas da

pessoa ou empresa condenada judicial-
mente. Para fazer o cadastramento na
conta única, o primeiro passo é preen-
cher o formulário, disponibilizado no
Portal www.jf.jus.br. Em seguida, o inte-
ressado deverá imprimir o documento e
entregar no protocolo do STJ junto com
o CPF ou CNPJ, comprovante de titula-
ridade da conta bancária e cópia do
contrato social ou então fazer a solicita-
ção por meio de  remessa postal.

Entrega de recibo
para auxílio-saúde
Os servidores inscritos no Pro-
grama Auxílio-Saúde deverão
apresentar os recibos de paga-
mento do Plano de Saúde, no
primeiro dia útil de cada mês. O Setor
de Benefícios do TRF5 lembra que o
recibo deve conter os valores individua-
lizados, discriminando o valor da mensa-
lidade do titular e de cada dependente.
Outras informações podem ser obtidas
com Lúcia ou Danielle, pelo ramal 9865.

Entre as mu-
danças estabe-
lecidas pelo acordo ortográfico da lín-
gua portuguesa, há cinco novas regras
de acentuação a serem seguidas. A pri-
meira alteração diz respeito aos diton-
gos abertos éi e ói.
Acentuação 1 – Some o acento dos
ditongos abertos ei e oi das palavras
paroxítonas (penúltima sílaba é a mais
forte). Ex. ideia, europeia, joia, heroico.

P.S – Quando a palavra for oxítona (últi-
ma sílaba é a mais forte), permanece o
acento nos ditongos éi e ói. Ex. papéis,
herói.


