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Aniversariantes

18 Maio Juíza Federal Germana de
Oliveira Moraes
SJCE

Degilane Soares Chaves
Assistência Odontológica

Manuela Vanderlei de A. Oliveira
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Marcelo Cintra de Barros Pereira
Gab. Des. Francisco Wildo

Charlyne Cibelle Alencar Marques
Distribuição

Paloma Lins de Araújo
Gab. Des. Marcelo Navarro

SEGUNDA
Dia Internacional
dos Museus

O presidente do TRF da 5ª
Região, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de
Faria, recebeu, na manhã de
sexta-feira, o advogado-geral
da União, ministro José
Antônio Toffoli, e o procurador
regional José Roberto
Machado Farias. Os represen-
tantes da AGU debateram com
o magistrado sobre questões
de interesse da Advocacia-
Geral da União  e da Justiça
Federal da 5ª Região.

Presidente recebe ministro da AGU

Nesta segunda-feira, a
Subseção Judiciária
de Mossoró está
completando cinco
anos de instalação. A
data será
comemorada com
uma palestra sobre “Interiorização da
Justiça Federal: conquistas e desafios”,
a ser proferida pelo juiz federal Ivan Lira
de Carvalho (diretor do Foro da Seção
Judiciária do Rio Grande do Norte) e uma
exposição do artista plástico Saulo Ais,
denominada Contos do Cotidiano II. Os
eventos serão realizados às 17h, na
sede da 8ª Vara-RN. A Subseção
abrange em sua jurisdição 60
municípios, atendendo uma população
superior a meio milhão de habitantes da
região Oeste do Estado.

Subseção de
Mossoró completa
cinco anos

As fontes lumino-
sas e do espelho
d’água, localizadas
no térreo do
edifício-sede, vol-
taram a funcionar
esta semana. As
fontes foram desa-
tivadas para servi-
ços de manuten-
ção e limpeza geral, tais como
a reestruturação na parte elé-
trica e nos sistemas de bom-
beamento d’água. O lago arti-

ficial recebeu os serviços de
pintura, impermeabilização e
reparos nas instalações físi-
ca, hidráulica e elétrica. De
acordo com a equipe da
Administração Predial, além
da preocupação com o lado

estético, os ser-
viços tiveram
caráter preven-
tivo com o obje-
tivo de evitar
possíveis focos
de dengue.

Fontes luminosas voltam a funcionar

Para facilitar a comunicação interna no Tribunal, a
Diretoria Geral disponibilizou uma lista telefônica
completa na Intranet. O usuário poderá fazer a busca
pelo nome do servidor ou pelo setor. Qualquer
sugestão ou correção de dados deverá ser feita à DG,
através do ramal 9287.

Lista telefônica atualizada

A DAMS/Setor de Enfermagem
prossegue com a campanha de
vacinação contra as hepatites A e B.
Quem já tomou as duas primeiras
doses, deverá completar o esquema
vacinal com a terceira dose para
garantir a imunização. Informações
pelos ramais 9296 e 9297, com Sarah,
Etelvina ou Regina.

DAMS convoca
servidor para completar
esquema vacinalJosé Roberto Farias,

José Antônio Toffoli e
Luiz Alberto Gurgel


