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Doação de sangue
O servidor terceirizado do setor de 

Tecnologia da Informação, Adriano 
Cunha de Santana, está com sua 

mãe necessitando de qualquer tipo 
de sangue. Maria das Graças Cunha 

de Santana irá realizar cirurgia no 
Hospital do Câncer, no dia 3 de ou-
tubro, para remoção de nódulo no 
pâncreas. Os interessados em doar 

devem se dirigir ao Hemope, levan-
do um documento de identidade 

com foto e informando o nome da 
destinatária da doação, de segunda 

a sábado, das 7h15 às 18h30. 
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Lázaro Guimarães retoma atividades no TRF5

Errata: cartão da 
Caixa 

Sessão ampliada
de Setembro

QUARTA Aniversariantes

O decano do TRF5, desembarga-
dor federal Lázaro Guimarães, re-
toma suas atividades nesta Corte 
a partir de hoje, após período de 
convocação no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), onde atuou de 
22/09/2017 a 25/09/2018, para 
completar a composição da Se-
gunda Seção e da Quarta Turma 
do STJ, em razão da posse do 
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onhecida como “Casarão das 
Sete Janelas”, a edificação 

que abriga a Subseção Judiciária 
de Goiana, município da Zona da 
Mata Norte de Pernambuco, pas-
sou por uma reforma e será entre-
gue amanhã (27/09) à população 
do município. Às 11h, o presidente 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, desembargador 
federal Manoel Erhardt, o diretor 
do Foro da Seção Judiciária de 
Pernambuco, juiz federal Frederico 
Azevedo, e a diretora da Subseção 
Judiciária de Goiana, juíza federal 

ministro Raul Araújo no cargo 
de corregedor-geral da Justiça 
Federal. Durante esse período, 
Lázaro Guimarães foi substituí-
do pelo juiz federal da 14ª Vara 
da Seção Judiciária de Pernam-
buco, Leonardo Coutinho, que 
participou, ontem, da sua últi-
ma sessão na Quarta Turma de 
julgamento do TRF5.

Flávia Dantas, apresen-
tam a expansão daquela 
unidade da Justiça Fe-
deral em Pernambuco. 
A ampliação e reforma, 
que preservou a nature-
za histórica da edifica-
ção secular, acrescentou 
137 m² à área existente, 
visando a proporcionar 
conforto para jurisdicio-
nados e melhores con-
dições de trabalho para 
magistrados, servidores e colabo-
radores.

Ampliação e reforma da Subseção Judiciária de Goiana 
será entregue amanhã

Patrimônio - Tombada pelo Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e 

A Primeira e Terceira Turmas 
de julgamento do TRF5 se 
reúnem em sessão ampliada, 
hoje (26), a partir das 9h30, 
na Sala das Turmas Norte do 
Tribunal.

A gerência do Posto de Atendimen-
to da Caixa Econômica Federal no 
TRF5 retifica informação sobre anui-
dade dos cartões de crédito Caixa 
– Elo, adquiridos até 31/12/2018: os 
cartões adicionais terão isenção vi-
talícia de 100%, e não por um perí-
odo correspondente a duas anuida-
des, como foi informado na edição 
do Jornal TRF Hoje do dia 20/09.  
O titular permanece com isenção 
de 100% na 1ª anuidade e 50% de 
desconto na 2ª anuidade.

Artístico Nacional 
(IPHAN), a casa 
teve suas caracte-
rísticas tipológi-
cas e conceituais 
preservadas, em 
harmonia com a 
área ampliada. 
Na parte tomba-
da do imóvel foi 
criado um espaço 
destinado à con-
servação da me-

mória do casarão e da cidade de 
Goiana.


