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SEXTA

Aniversariantes
Maria de Lourdes dos Santos
Divisão da 4ª Turma
Eduardo Pedrosa de Albuquerque
Diretoria Geral
Ivanildo Pedro do Monte
Seção de Distribuição

Sábado, 11 de outubro

Ministro Ari Pargendler
STJ

Juiz Federal
Marcus Vinícius

Parente Rebouças
SJCE

Fabiana Thais Kovacs
DAMS
Marcelo Soares Bezerra
Soservi
Maria José Gomes da Silva (Zeza)
Soservi

Domingo, 12 de outubro
João Aurélio Oliveira A. de Souza
Cerimonial e Relações Públicas
Elisa Albuquerque M. Rego
Gab. Des. José Maria Lucena
José Severino dos Santos
Soservi

Outubro

Será realizada no dia 14 de outubro, a
partir das 16h, no auditório da Esmafe5,
a solenidade de formatura da segunda
turma de Tele Sala do Ensino Médio.
As aulas são promovidas pelo TRF5
em parceria com a Secretaria de
Educação de Pernambuco, sob a
supervisão do Núcleo de Desenvolvi-
mento em Recursos Humanos (NDRH).
Durante a cerimônia, os 24 formandos
(terceirizados do TRF5) farão uma

Formatura da 2ª turma de Tele Sala

A Asserjufe realiza, no dia 18 de outubro,
festa para comemorar o Dia das Crianças
no Parque de Diversões Mirabilândia, com
entrada franca para associados e depen-
dentes menores de 12 anos e desconto
especial para as demais faixas etárias.
Além dos brinquedos, o Mirabilândia
oferece praça de alimentação, ambulató-
rio médico, galeria de jogos e salão de
jogos eletrônicos. Informações com
Cristiane, ramal 9581.

Asserjufe comemora Dia
da Criança no Mirabilândia

Os interessados em cursos de
língua alemã devem aproveitar a
oportunidade oferecida pelo
Centro Cultural Brasil Alemanha
(CCBA), que está concedendo
descontos especiais aos
servidores da Justiça Federal.
Além do ensino do idioma, o
CCBA oferece complementação
para estudantes e profissionais
do Direito como preparação para
programas de  estudo (graduação, pós-
graduação, doutorado e pós-doutorado)
na Alemanha. Informações: 3421.2173 e
www.ccba.org.br.

Curso de alemão
com desconto
para servidores

homenagem especial à professora do
supletivo, Jussara Freitas.

O tema “Motivação nos
Organismos Judiciais”
será tratado pelo reno-
mado jurista argentino
Pelayo Ariel Labrada em
palestra promovida pelo
Tribunal e Escola de
Magistratura Federal da
5ª Região (Esmafe5). O
encontro ocorrerá na
próxima terça-feira (14
de outubro), às 16h30,
na Sala das Turmas, 2º
andar do edifício-sede
do TRF5. O conferen-

Professor argentino faz palestra
sobre motivação no TRF5

cista é magistrado
aposentado e professor
dos cursos de pós-
graduação da
Universidad de Cuyo
(Mendoza) e da
Universidad de San
Martin-Fundesi (Buenos
Aires). Em sua agenda
no Recife, ainda estão
previstas duas
palestras, na segunda e
terça-feira, no Tribunal
de Justiça de
Pernambuco (TJPE).

A Subseção Judiciária de Sousa, que
abriga a 8ª Vara Federal na Paraíba,
tem novo número telefônico. O PABX
foi alterado para (83) 3521-3300. Com
a mudança, a central telefônica ficou
com capacidade para mais de  50
ramais. Para se comunicar, basta
discar o prefixo 3521  e o número do
ramal desejado.

Subseção de Sousa tem
novo número telefônico


