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A Subseção Judiciária de Petrolina
tem novo prefixo telefônico, desde
o dia 1º de setembro. O número do
PABX foi alterado de  3861-0885
para 3038-2000.  Provisoriamente,
os dois números estão atendendo.

Novo número

Nova direção do Superior
Tribunal de Justiça toma posse
Os ministros Cesar Asfor Rocha e Ari
Pargendler assumiram, ontem, os cargos
de presidente e vice-presidente do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) para o
biênio 2008/2010.  Realizada no Pleno
do STJ, a cerimônia de posse contou
com as presenças dos presidentes dos
três poderes, ministros de Estado, gover-
nadores, magistrados, representantes do
Ministério Público e da sociedade civil,
além de servidores do Judiciário. O TRF
da 5ª Região foi representado pelo
desembargador federal José Maria
Lucena. O combate à morosidade da

Justiça e a modernização do Judiciário
são algumas prioridades do novo presi-
dente à frente do STJ.

Espaço Jurídico
O tema “Recurso Admi-
nistrativo em concurso
público: possibilidade
de ‘reformatio in pe-
jus’?” será tratado pe-
los desembargadores
federais Francisco
Cavalcanti e Manoel Erhardt, nesta
quinta-feira, às 17h, no Espaço Jurídico
– Boa Viagem. Após o debate, haverá

Palestras de desembargadores
coffee break e a partici-
pação de artistas regio-
nais. Trata-se do Café
Jurídico, realizado
quinzenalmente nas
quintas-feiras, das 17h
às 18h30, alternando
entre as sedes da Boa

Vista e de Boa Viagem. O evento é gra-
tuito para os alunos do Espaço, que ofe-
rece desconto aos servidores do TRF5.

Congresso de
Direito Processual
Nesta sexta-feira, o
desembargador fede-
ral Marcelo Navarro vai
ministrar a palestra “O
Alargamento das Fronteiras do Direito In-
dividual do Trabalho”, durante o XII Con-
gresso Brasileiro de Direito Processual,
que acontece no Centro de Convenções
da Via Costeira, em Natal/RN.

A Seção de Saúde da Divisão de
Assistência Médica e Social
(DAMS) promoverá, na próxima semana,
uma campanha de vacinação contra o ví-
rus da hepatite (A e B) para magistrados
e servidores desta Corte, que ainda não
receberam doses da vacina. A imuniza-
ção exige três doses, sendo a segunda
realizada um mês após a primeira e a ter-
ceira aplicada em intervalo de seis me-
ses da dose inicial. Este ano, a DAMS
pretende imunizar 300 servidores. As ins-
crições já podem ser feitas no Setor de
Enfermagem, pelos ramais 9866/9296.

DAMS promove
imunização contra
hepatites A e B

Para tornar o verão mais animado, o
Veneza Walter Park, um dos maiores
parques aquáticos do Brasil, está
com uma promoção especial para os
sócios da Asserjufe-PE. Durante o
mês de setembro, os associados te-
rão descontos de mais de 60% no
valor dos ingressos. Piscinas, ana-
conda, bumba e quiosques são algu-
mas das atrações da temporada.
Informações: 9581.

Associado tem
desconto no
Veneza Water Park

Gilmar Mendes, Luís Inácio
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