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Aniversariantes
Juiz Federal
José Vidal Silva Neto
SJCE

Heitor de Albuquerque Wanderley
Segunda Turma
Rosa de Lima de Almeida Freitas
Autuação de Processos
Kátia Rejane Alves Rios
Plenário
Janaína Gomes Cabral
Distribuição
Missandra Mª M de Carvalho
Gab. Des. Petrucio Ferreira
Natália Dornelas Câmara Sobral
Diretoria Geral
Alberto Pinto Lopes Júnior
Soservi
João Alexandre da Silva
Soservi

Classificados

Dia Nacional do Vôlei

Vendo Renault Clio Hatch - 2005/2005.
Completíssimo - 5.000 km

rodados. IPVA 2005 quitado.
Pedro Melo - Ramal 9704.

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Peugeot 206, 1.6, 16v, 2003, completo,
27.000 km. Rogério, ramal 9735 ou

9954.4610

O Setor de Acórdãos, vinculado à Secretaria
Judiciária, passa a funcionar no 6º andar do
edifício-sede do Tribunal.

O TRF da 5ª Região vai
funcionar normalmente
no próximo mês, com a
realização de julgamen-
tos no Pleno e nas quatro
Turmas. A manutenção
das atividades
jurisdicionais beneficia a
população dos estados
de Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e
Sergipe, que poderá recorrer à Justiça

Federal, durante o mês
de julho. O TRF5 foi o
primeiro Tribunal do País
a acabar com o recesso
forense antecipando-se à
Reforma do Judiciário
(31/12/2004), que deter-
minou o fim das chama-
das férias forenses
coletivas onde fóruns e

tribunais regionais funcionavam apenas
em esquema de plantão.

Sem recesso, Tribunal funciona
normalmente no mês de julho

O Tribunal Regional Eleitoral de
Pernambuco está recrutando ser-
vidores da Justiça Federal para
atuar como mesários na próxima
eleição. O convite do juiz
Luciano Campos é dirigido aos
funcionários que votam na 149ª
Zona Eleitoral do Recife e resi-
dem nos bairros de Boa Via-
gem, Imbiribeira ou Ipsep. Os
servidores interessados devem
ligar para 3303.1060.

O TRF5 está implantando um sistema de
controle de sinistralidade do seguro saúde
Sul América, para que magistrados, servi-
dores e dependentes possam ver todos os
exames e consultas realizadas. Para isso
é necessário acessar
www.trf5.gov5.gov.br/sulamerica, escolher
a opção Tribunal ou Seccional, informar a
matrícula e a senha, que no início será o
código do usuário do cartão Sul América
e depois pode ser alterada no próprio
sistema. Informações: 9865/9388.

Exames da Sul América
terão mais controle

TRE recruta servidor
para trabalhar na
eleição de outubro

A conquista do hexacampeonato de fu-
tebol está mais próxima para o time do
Brasil na Copa do Mundo 2006, realiza-
da na Alemanha. Nesta terça-feira, às
12h, acontece a partida Brasil X Gana
nas oitavas de final. Para que os servi-
dores possam assistir à partida, o expe-
diente nesta Corte será das 8h às 11h.
Em caso de vitória, a Seleção Brasileira
joga no próximo sábado, às 16h, quan-
do enfrentará o vencedor da partida
Espanha X França.

Seleção Brasileira rumo ao hexa


