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Pleno do TRF5 parabeniza
procurador Ivaldo Lima

Dia Mundial dos Correios

O procurador regional da República, Ival-
do Olímpio de Lima, recebeu, por unani-
midade, na tarde de ontem, um voto de
louvor no Pleno do TRF5 pela promoção
ao cargo de Subprocurador Geral da Re-
pública. Os desembargadores federais
prestaram homenagem ao procurador e
ressaltaram a importância da sua repre-
sentação para esta Corte. O desembar-
gador federal Lázaro Guimarães, decano
do TRF5, lembrou que Lima “está aqui
desde a criação deste Tribunal, e conse-
qüentemente, faz parte da história do
TRF da 5ª Região”. O procurador home-
nageado fez questão de agradecer as

Encerra hoje inscrição
para seminário sobre
Processo Virtual
As inscrições para o Seminário
Processo Administrativo Virtual
encerram hoje e podem ser fei-
tas pelo telefone 3425 9818 ou pelo
email ndrh@trf5.jus.br. Realizado pelo
TRF da 5ª Região com patrocínio da Cai-
xa Econômica Federal, o evento ocorrerá
na próxima segunda-feira, das 8h30 às
18h, no Salão do Pleno do TRF5. A
temática é de grande relevância para os
órgãos públicos devido à necessidade
de dar agilidade aos processos adminis-
trativos. O seminário é uma homenagem
ao desembargador federal Ubaldo
Ataíde Cavalcante.

Ciclo de palestras
Até o final deste ano, a Seção Judiciária
de Sergipe promove o Ciclo de Pales-
tras Mensais. A primeira será nesta sex-
ta-feira, às 10h, com o tema “Adminis-
trando Emoções no Trabalho” e a próxi-
ma já está agendada para o dia 7 de no-
vembro, no mesmo horário, quando será
feita uma abordagem sobre “Ética na Fa-
mília e nas Relações Interpessoais”. As
reuniões ocorrerão no auditório da SJSE.
Inscrições gratuitas e maiores informa-
ções no site: www.jfse.jus.br.

Seleção de estagiário
A Seção Judiciária de Pernambuco
(SJPE) encerra, nesta  sexta-feira, as ins-
crições ao processo seletivo para esta-
giários de Direito.  Para concorrer a uma
das vagas, o estudante deve estar cur-
sando a partir do quarto período. No ato
da inscrição, o candidato deverá informar
em qual local pretende prestar o estágio
(Recife, Garanhuns, Serra Talhada, Sal-
gueiro ou Petrolina). As inscrições estão
sendo realizadas exclusivamente pela
Internet, através do site www.jfpe.jus.br.

Crianças do Pilar
ganham lanche especial
Para comemorar o Dia das Crianças, a
Sra Rosimary de Almeida ofereceu,
ontem, um lanche especial aos alunos
da Escola Muni-
cipal do Pilar. Na
ocasião, tam-
bém foram dis-
tribuídos kits de
higiene pessoal
(compostos por
pastas de den-
tes e sabone-
tes) arrecada-
dos du-
rante a
gincana
São
João
Solidá-
rio, rea-
lizada
no
TRF5.

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

Informações: 9581.

Asserjufe

palavras dos ma-
gistrados prome-
tendo honrar a
confiança nele
depositada.
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