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TERÇA

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia da Língua Portuguesa

Diretores da Agên-
cia Nacional do Pe-
tróleo (ANP) e pro-
curadores da
Advocacia-Geral
da União (AGU)
visitaram o presi-
dente do TRF5,
desembargador federal José Baptista de
Almeida Filho, para debater sobre a
legislação do petróleo. A pauta do
encontro também incluiu a experiência da
agência reguladora, questões divergen-
tes na esfera jurídica e outros assuntos
acerca da legislação que rege a indústria

TRF5 sedia conferência sobre
legislação do petróleo

do petróleo e do gás, a exemplo da
receita proveniente do pagamento
de royalties, que mobilizam ações
judiciais de muitos municípios bra-
sileiros. Em seguida, na Sala das
Turmas, foi realizada a palestra

“Aspectos Singu-
lares na Legislação
do Petróleo e a
Problemática dos
Royalties”, promo-
vida em parceria
pela AGU e Agência

Nacional de Petróleo, com o intuito de
discutir o tema no âmbito dos tribunais.

Será empossada,
nesta quarta-feira,
a nova diretoria
da Associação
dos Juízes Fede-
rais do Brasil
(Ajufe) para o biê-
nio 2008/2010, que tem como presi-
dente Fernando Cesar Mattos. O evento
ocorrerá no Centro de Convenções do
Brasil XXI, às 19h30, em Brasília/DF. O

desembargador federal Marcelo Navarro
vai atuar como diretor de Relações Inter-
nacionais e o juiz federal José Parente
Pinheiro (20ª Vara-CE) é o vice-

Nova diretoria da Ajufe toma posse amanhã

O último módulo do Programa
de Aperfeiçoamento da Gestão
de Contratos, promovido pela Secretaria
Administrativa do TRF5, acontece hoje,
das 14h às 18h na Esmafe5. Os servido-
res Célio Marques (Diretoria Geral) e
Rogério Piquet (gabinete do desembar-
gador federal Paulo Roberto) abordarão
o tema “Formalização do contrato
administrativo e respectivas etapas”. O
objetivo do programa foi oferecer aos
funcionários que atuam nas áreas
relacionadas com a aquisição de bens e
serviços, a oportunidade de conhecer e
aplicar modernas técnicas de gestão.

Curso para gestor
de contratos encerra
módulos hoje

Dentro da Campanha de Combate ao
Sedentarismo, a Seção de Saúde/
DAMS realiza, esta semana, avaliação
biométrica com o treinador físico
Danilo Sampaio (das 13h30 às 17h30)
e orientação nutricional, com George
Alexandre Souza de Freitas (das 13h
às 18h). Até quinta-
feira, as atividades
acontecem à tarde
e, na sexta-feira,
das 9h às 14h. Os
servidores inscri-
tos para avaliação
biométrica devem
usar tênis, traje
de banho e
roupa de
ginástica.
Informações: 9296.

DAMS realiza avaliação
biométrica e nutricional

presidente da 5ª
Região. Também da Re-
gião compõem a direto-
ria os juízes Élio
Wanderley (7ª Vara-PE)
e Lidiane Bomfim (7ª
Vara-SE), que assumem

as diretorias Administrativa e de
Comunicações, além de Manuel Maia de
Vasconcelos Neto (7ª Vara-RN), como
suplente do Conselho Fiscal.


