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Aniversariantes
Dário Uchikawa
Protocolo

Ricardo de Menezes Araújo
Controle Interno

Úrsula Damasceno de Barros
Assessoria Presidência

Monnyke Olga Barbosa Assunção
Presidência

João Carlos Leite Pena
Jurisprudência

Sábado, 19 de janeiro
Juiz Federal Danilo
Fontenelle Sampaio
Cunha
SJCE

Verônica Lima Bezerra Falcão
Terceira Turma

Mário Adriano Cordeiro da Silva
Quarta Turma

Charles Correia Nibberring
Contech - Informática

Domingo, 20 de janeiro
Desembargador Federal
Marcelo Navarro Ribeiro
Dantas
TRF5

Juiz Federal Sebastião
José Vasques de Moraes
SJAL

Juíza Federal Elise Avesque Frota
SJCE

Varas Federais de Salgueiro e
Garanhuns terão sede própria.

Resolução padroniza endereços
eletrônicos do Poder Judiciário
O Conselho Nacional
de Justiça (CNJ)
aprovou uma resolu-
ção para padronizar
todos os endereços
eletrônicos do Poder
Judiciário. A Resolu-
ção de nº45, de 18
de dezembro de
2007, prevê a altera-
ção dos endereços com uma única lógi-
ca de nomenclatura, instituindo a termina-
ção “jus.br” para o lugar de “gov.br”. O
novo registro já foi implantado no site do
CNJ, mas os tribunais terão um prazo de
90 dias para fazer a adesão a partir da

data da publicação,
ocorrida no último dia 21
de dezembro. O diretor
da Divisão de Produção
e Suporte Técnico, em
exercício, Geraldo We-
llington Nébias, prevê
que dentro de 45 dias o
Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região (TRF5)

já estará com o novo domínio em vigor:
www.trf5.jus.br. Haverá, ainda, alteração
no nome de domínio das contas de cor-
reio dos usuários desta Corte, que pas-
sará de usuário@trf5.gov.br para
usuário@trf5.jus.br.

Hemope faz campanha
de doação de sangue
para carnaval 2008

Até dia 31, acontece a
campanha “Nos trilhos

da folia, seja solidá-
rio. Doe sangue no
Hemope”. A iniciati-
va do Hemope visa

manter o esto-
que estratégi-

co de sangue para atender à
demanda durante o período
carnavalesco. Para doar san-
gue, é preciso ter entre 18 e
65 anos, boa saúde e peso
acima de 50 quilos. O doador deve estar
bem alimentado e levar um documento
de identificação.

Programação cultural do final de semana
A capital pernambucana já está no ritmo
do carnaval. GUAIAMUM TRELOSO –
O bloco de rua “Guaiamum Treloso” se
reúne às 16h deste sábado, no Poço da
Panela (Casa Forte), homenageia o per-
cussionista Naná Vasconcelos e a prin-
cipal atração é o cantor e compositor
Lenine. BAL MASQUÊ -  A cantora Elba
Ramalho vai animar a noite deste sába-
do, no Clube Internacional, com a reali-

TJMG abre inscrição
para concurso público
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG) abriu inscrições para o concurso
Público de Ingresso e de Remoção para
a Delegação dos Serviços de Tabeliona-
to e de Registro do Estado. Os candida-
tos devem efetuar suas inscrições até o
dia 12 de fevereiro. Informações: (31)
3247-8739/8740 (EJEF - Escola Judicial
Desembargador Edésio Fernandes) ou
www.tjmg.gov.br/ejef.

zação do 60º Bal
Masqué. CINE-
MA – Para quem
não curte a folia,
há boas opções
nos cinemas da
cidade, a exem-
plo dos filmes
“P.S Te Amo”, “Meu Nome Não É Jo-
hnny” e “A Leste de Bucareste”.


