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TERÇA

Aniversariantes
Rosângela Vilar de Meneses
Precatórios
Helana Gadelha de Araújo
Gab. Des. Paulo Gadelha

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)Dia do repórter
fotográfico

A juíza federal
Taís Schilling
Ferraz (RS),
assessora da
Presidência do
Supremo
Tribunal Federal
(STF), visitou,
na tarde de
ontem, o
presidente do
TRF da 5ª
Região,
desembargador
federal José Baptista de Almeida Filho,
que apresentou o Memorial Fotográfico e
as instalações do edifício-sede desta
Corte. Acompanhada da juíza estadual
Catarina Vilanova e da diretora da

Presidente recebe juíza Taís Schilling

Para esclarecer as principais
dúvidas relativas à Repercussão
Geral, a Secretaria Judiciária do
TRF5 promove, hoje, um
debate sobre o tema dirigido a
servidores públicos do Poder
Judiciário (federal e estadual). A
abordagem das questões
processuais polêmicas a
respeito da repercussão geral
do recurso extraordinário será o

Secretaria
Judiciária do
TRF5 Telma
Motta, a
magistrada
falou da alegria
de visitar o
Recife e poder
colaborar com
o Poder
Judiciário no
esclarecimento
de questões
tão relevantes.

No início da tarde, Taís Schilling falou
sobre “Tabelas Processuais Unificadas”
para juízes estaduais e, hoje, fará duas
palestras sobre “Repercussão Geral”, no
auditório da Esmafe5.

REPERCUSSÃO GERAL
tema das palestras
ministradas pela juíza Taís
Schilling, na sede da
Esmafe5. Por conta da
demanda, haverá duas
turmas (manhã e tarde) com
início às 9h e às 14h30, de
modo a atender a todos os
interessados em
esclarecimentos sobre o
tema.

Dois desembargadores federais do
TRF5 participam do I Congresso de
Direito de Energia, promovido pelo
Instituto dos Magistrados de Pernam-
buco (IMP), que acontece nesta quinta
e sexta-feira, no Recife Palace Hotel. O
vice-presidente do TRF5 Paulo
Gadelha, que preside o IMP, compõe a
mesa de abertura e o desembargador
Francisco Cavalcanti vai ministrar a
palestra “O Modelo Regulatório Brasi-
leiro – Visão Crítica - O Projeto de Lei
das Agências Reguladoras”. O evento
tem o objetivo de discutir o aspecto

Magistrados do TRF5 debatem Direito de Energia

legal da geração de energia e vai reunir
ministros de Estado, juristas, magistra-
dos, dirigentes de agências reguladoras
e de empresas geradoras de energia. 

De acordo com o Setor de
Acompanhamento de Estágio de
Nível Superior, aproximadamente 50
estudantes deixaram de entregar o
comprovante de matrícula relativo ao
segundo semestre letivo de 2008. O
Setor comunica aos universitários em
situação irregular que os supervisores do
estágio serão informados para tomarem
as devidas providências. Informações
com Nancy, ramal 9835.

Estagiários  de
nível superior em
situação irregular

A SulAmérica informa que os
demonstrativos de reembolso 
ficarão à disposição dos
servidores para serem
resgatados junto à sua
representação, no térreo do
Anexo III. Mais informações
pelo ramal 9870.

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe

Comunicado

Reembolso da Sul América

Catarina Vilanova, Telma Motta,
Taís Schilling e José Baptista

Paulo
Gadelha Francisco

Cavalcanti


