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Dia Nacional do Vôlei

TRE recruta servidor desta Corte para
trabalhar na eleição de outubro.

O Supremo Tribunal
Federal (STF)
oficializou o
recebimento de
recursos
extraordinários por
meio eletrônico. Por
enquanto, o e-STF,
que permite o envio
on-line dos recursos,
funciona como piloto em quatro tribunais
brasileiros: Tribunal Superior do
Trabalho, Tribunal Regional Federal da 1ª
Região e os Tribunais de Justiça do
Espírito Santo e de Sergipe.  O projeto é

considerado o
primeiro passo rumo
à informatização de
todos os processos
judiciais no País.
Para a Presidente do
STF, Ministra Ellen
Gracie, a iniciativa
diminuirá o tempo
gasto com o

andamento dos processos e poupará o
meio ambiente através da economia de
papel. “Estamos deixando o método do
passado para ingressar na Justiça do
futuro”, declarou a magistrada.

STF inicia digitalização de processos
Até o dia 2 de agosto, a Justiça
Federal no Ceará prossegue
com um mutirão que visa julgar
500 processos. Participam do
mutirão os juízes federais
Nagibe de Melo Jorge Neto (10ª
Vara), Maria Júlia Tavares do
Carmo (14ª Vara), Leopoldo
Fontenele Teixeira (7ª Vara),
Gustavo Melo Barbosa (21ª
Vara), Gisele Chaves Sampaio
Alcântara (13ª Vara), Júlio
Rodrigues Coelho Neto (5ª
Vara) e Elise Avesque Frota (8ª Vara).

Justiça Federal no
Ceará realiza mutirão

O São João Solidário do TRF5 teve
um saldo muito positivo como resultado
da união de todos. Foram recolhidos
cerca de dez mil donativos, incluindo
roupas, lençóis, toalhas, calçados e
artigos de higiene, que serão doados à
comunidade do Pilar. Servidores,
terceirizados e estagiários também
trouxeram comidas e receitas típicas
para somar pontos à gincana, que teve
como vencedora a Secretaria

Administrativa, seguida dos Gabinetes e
da Secretaria Judiciária.

Solidariedade é a grande vencedora da gincana

Nesta quinta-feira, às 17h30, na Sala
das Turmas Norte, o Presidente do
TRF5 José Baptista fará a entrega dos
troféus às três equipes vencedoras da
gincana solidária e a sra Rosemary
Almeida premiará os cinco primeiros
colocados no concurso de redação

Para evitar o
desperdício de
água, não lave pisos e
calçadas com mangueira.
Use vassoura e balde,
reutilizando a água da limpeza
das roupas. E lembre-se de
que a cada copo de água que
você toma, outros dois copos
são gastos para lavá-lo. Por
isso, combata o desperdício
em qualquer circunstância.

Fonte: www.greenpeace.org.br

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Entrega de troféus e prêmios

com estudantes do Pilar. A solenidade
ainda inclui a exibição de vídeos sobre a
comunidade beneficiada e sobre o
evento no Tribunal, onde o grande
vencedor foi o espírito de solidariedade.


