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Novembro

SEGUNDA

AniversariantesDia do Ministério Público

CJF libera R$ 339,1 milhões
para pagamento de RPVs.

Nesta segunda-feira, o juiz federal
Vladimir Souza Carvalho (Seção
Judiciária de Sergipe) assume
interinamente como desembargador
convocado do TRF da 5ª Região. O
magistrado deverá ocupar a vaga aberta
com a aposentadoria compulsória do
desembargador federal Ridalvo Costa.
Natural de Itabaiana (SE), Vladimir
Carvalho é o decano dos juízes federais
na 5ª Região e tornou-se bacharel pela
Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Sergipe, em 1973.  Foi um
dos fundadores do jornal “O Serrano”, de
sua terra natal, e colaborou com outros

jornais do Estado, como o Diário de
Aracaju, Jornal da Cidade, Gazeta de
Sergipe, Jornal da Manhã e, ainda hoje,
colabora com o Correio de Sergipe.
CARREIRA - Exerceu inúmeras funções
na vida pública, como auxiliar judiciário,
técnico judiciário, juiz de Direito, juiz
federal nos Estados do Piauí, Alagoas e,
desde 1987, responde pela 2ª Vara da
SJSE. Atuou nas Seções Judiciárias do
Maranhão, Paraíba e Pernambuco,
integrou como convocado o TRF da 5ª
Região e foi membro substituto nos
Tribunais Regionais Eleitorais do Piauí,
Alagoas e Sergipe. Foi integrante da 1ª

Sucessor de Ridalvo Costa assume interinamente
Turma de
Uniformização
das Turmas
Recursais
dos Juizados
Federais
Especiais,
em Brasília/
DF, e
presidiu a 1ª

Turma
Recursal dos
JEFs de
Sergipe, em
2002.

Os recibos escolares deverão ser
entregues, impreterivelmente, até o dia
28 de novembro, em razão da folha de
pagamento ser antecipada por conta do
recesso forense. Os recibos não
enviados nesse prazo somente terão
reembolso apreciado via processo
administrativo, pois entrarão para o ano
de 2008 como despesa do exercício
anterior. Informações: 9864.

Doação de sangue

Servidores do TRF5 entre-
garam, na última sexta-feira,
questionários da pesquisa de
saúde e participaram da coleta
de sangue para exames
laboratoriais, além da aferição
de pressão arterial, peso e
altura. A equipe de saúde também
realizará o trabalho preventivo nos dias
28 e 30 de novembro, das 7h30 às
10h, no foyer do Pleno. A iniciativa visa
identificar fatores que representam

Entrega do recibo
escolar  tem prazo
máximo até dia 28
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Em sites que pe-
çam dados confi-
denciais (RG, CPF,
banco, compras), o
usuário deve checar se tem o
cadeado de segurança, no lado
direito da barra de status (ícone
garante a segurança do site).
Não deve confiar em e-mails
com Clique Aqui, pois a maioria
dos sites colocam uma forma de
entrar direto pelo site e não
utilizam links no corpo do e-mail.
Ao acessar seu email, conta,
home banking ou qualquer outro
serviço que seja necessário for-
necer a senha, quando for sair
clique em algum botão ou link
com o nome Logout, Logoff, Sair
ou Desconectar, pois ao sair
sem utilizar esses passos, o site
não recebeu instruções para fe-
char o seu acesso e outra pessoa
pode utilizar as suas informações.
Fonte: www.infowester.com/dicaseguranca.php.

Saúde Preventiva

risco à saúde e
sugerir ações

para reduzir os possíveis problemas
apresentados. Após a realização do
exame, os servidores ganham um lanhe
e posteriormente receberão uma
camiseta. informações: 9296.

O servidor Arnaldo Leite
(Informática) solicita doação de

qualquer tipo sangüíneo no Hemope,
em nome de sua irmã Riviera Leite

Falcão, internada no Hospital
Unimed II. Informações: 9388


