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QUINTA

Janeiro
Aniversariantes

Juiz federal Antônio Felipe
de Amorim Cadete
JFCE

Juíza Federal
Marília Ivo Neves

JFPE

Naara Shriley Barbosa de Santana
Precatórios

Sebastião Marcos Campelo
Orçamento e Finanças

Sábado, 8 de janeiro

Juiz Federal Bruno César
Bandeira Apolinário
SJPE

Winston José Veras Lemos
Recursos

Heloísa Helena de Lorenzi Steiger
Taquigrafia

Suely Bezerra Libório Correia
Taquigrafia

Lídia Almeida Pinheiro Teles
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Domingo, 9 de janeiro
Genival Queiroz de Araújo
Secretaria Judiciária

Isabelle Pinho Veloso Maranhão Leal
Primeira Turma

7 SEXTA
Dia da liberdade de
cultos no Brasil
Dia do leitor

O Supremo
Tribunal Federal
(STF) está disponi-
bilizando para a
população o
serviço de plantão
judicial. Regula-
mentado no início
de dezembro do
ano passado, pela
Resolução nº 449, o procedimento
objetiva atender aqueles que necessitem
dos serviços judiciários aos sábados,
domingos e feriados, períodos em que
não há expediente forense na Corte.
Serão recebidos habeas corpus contra

STF contará com plantão judicial
aos finais de semana e feriados

Após aquisição do prédio da Caixa
Econômica Federal (Agência Cais do
Apolo) pelo Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, o projeto de reforma do
prédio, que irá abrigar diversas áreas
desta Corte, com exceção da área de
segurança, informática e gabinetes, já
passou pelas fases de licitação e homo-
logação. A empresa vencedora já está
realizando a vistoria e a mobilização da
equipe, para que a reforma comece nos
próximos dias.

Edifício da Caixa
adquirido pelo TRF5
planeja reformas

A partir desta semana, o programa Via
Legal, veiculado nas TVs Cultura, Justiça
e mais de 25 emissoras regionais, exibe
a série retrospectiva 2010. Serão quatro
programas com o que foi destaque nas
áreas de Direitos Humanos, Educação,
Meio Ambiente e Saúde, que é o tema
da primeira edição. Entre os destaques,

está o dos riscos para quem consome
medicamentos falsificados e o que tem
sido feito para combater a prática que
envolve muito dinheiro e articulação de
grandes quadrilhas.Confira os horários
de exibição ou assista pela internet, atra-
vés dos endereços www.vialegal.cjf.jus.br ou
www.programavialegal.blogspot.com

decreto de
prisão, busca e
apreensão ou
medida
assecuratória,
determinados
por autoridade
coatora sujeita
à competência
originária do

Supremo. Durante o plantão, também,
poderá ser recebida comunicação de
prisão em flagrante e apreciação de
pedidos de concessão de liberdade
provisória, em inquérito ou ação penal
da competência originária do Tribunal.

Via Legal inicia a série da retrospectiva 2010

Desligue ou tire da tomada quando não
estiver usando um eletrodoméstico. A

função de standby de um aparelho usa
cerca de 15% a 40% da energia

consumida quando está em uso.

Evite deixar aparelhos em standby

Presidente do TRF5 conferindo as
instalações, em recente visita.


