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Aniversariantes

SEXTA

A

Juíza Federal Nilcéa Maria 
Barbosa Maggi

SJPE

Artur José Lopes Filho
Seção de Licitação
Sílvio Barros Joaquim de Lima
Subsecretaria de Apoio Especial

Sábado, dia 3 de março
Giovanni Gomes Teixeira
Subsecretaria de Apoio Especial
Maria de Fátima Muniz Ramos
Gab. Desa. Federal Margarida Cantarelli
Wellington Leopoldino Santos Júnior
Subsecretaria de Administração Predial
Karina Costa de Araújo
Divisão da 2ª Turma

Domingo, dia 4 de março
Josely Conceição de Azevedo
Seção de Licitação
Rogério José Ribeiro de Souza
SOSERVI
Rosenildo Oliveira de Araújo
Manutenção Predial

Comissão de Gestão Docu-
mental da Seção Judiciária 
da Paraíba (SJPB) divulgou, 

esta semana, o Relatório de Re-
gistros Históricos dos anos 2009, 
2010 e 2011. A Comissão, que tem 
em suas mãos a responsabilidade 
de cuidar da memória da institui-
ção, arquiva, trata e analisa cui-
dadosamente processos antigos, 
a maioria de guarda permanente 
(anteriores ao ano de 1973) e com 
importante conteúdo histórico. 
Nos últimos três anos, foram anali-
sados mais de três mil feitos, tan-
to de guarda permanente como 
outros que, mesmo não cataloga-

dos legalmente como tais, foram 
escolhidos, dada a existência de 
interesse histórico. 
Fatos históricos - Na seleção, 
casos como o naufrágio na lagoa 
do Parque Solon de Lucena se 
destacam. O arquivo data de 20 

Processos antigos relatam histórias na SJPB
de agosto de 1980. Trata-se de 
um acidente de grande repercus-
são em todo o estado da Paraíba, 
chegando a nível nacional, ocor-
rido no dia 24 de agosto de 1975, 
envolvendo as Forças Armadas. 
Durante as comemorações da Se-
mana do Exército, uma embarca-
ção disponibilizada pela instituição 
naufragou, causando a morte de 
cerca de 35 passageiros, em sua 
maioria mulheres e crianças. Ou-
tro processo presente no Relatório 
vem do regime militar: a reclama-
ção de um empregado que foi de-
mitido, segundo seus superiores, 
por “prática de ato subversivo”.

A Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP) 
fará, neste fim de semana, a troca 
da versão do sistema de telefonia 
do TRF5. O objetivo é permitir 
que os ramais dos setores que 
serão transferidos para a amplia-
ção do Tribunal sejam instalados 
no térreo do antigo edifício da 
Caixa, que está sendo reformado 

para abrigar diversos seto-
res. A partir do próximo mês, 
começam a ser realocados a 
Subsecretaria de Recursos; a 
Distribuição; a Seção de Ma-
lote; o Núcleo de Assistência 
à Saúde (NAS); a Subsecreta-
ria de Material e Patrimônio; o 
Núcleo de Gestão Documen-
tal e a Reprografia.

Sistema de telefonia do TRF é atualizado

As provas do 4º Processo Se-
letivo para estagiários de nível 
superior do TRF5 e JFPE serão 
realizadas neste domingo, 
4/03, nas cidades do Recife, 
Caruaru, Serra Talhada, Palma-
res e Petrolina.

Seleção para 
estagiários será 
neste domingo

Na próxima terça-feira (6/03), Data 
Magna de Pernambuco, o expe-
diente do TRF5 é normal. A Data, 
que lembra a Revolução Pernam-
bucana de 1817, deflagrada no dia 
6 de março daquele ano – será co-
memorada no próximo domingo 
(4). A data será sempre celebrada 
no primeiro domingo de março, 
depois que um novo projeto do 
deputado Antônio Moraes alterou 
o projeto de lei original, de autoria 
da ex-deputada Terezinha Nunes. 
A modificação foi uma reivindica-
ção de comerciantes.

Expediente normal 
no dia 6 de março

A partir da próxima segunda-feira 
(5), o corregedor-regional do TRF5, 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho, realiza correição ordinária 
na Justiça Federal no Ceará (JFCE). 
Além da correição dos processos, 
a corregedoria também fará ins-
peções nos setores administrativos 
e nas varas destinadas para esse 
primeiro período (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 
6ª), bem como a 18ª Vara, em So-
bral e 22ª Vara, em Crateús.

Correição no Ceará


