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Uma parceria entre o Comitê
Socioambiental do TRF5, a ONG
Moradia e Cidadania (Caixa Eco-
nômica Federal) e o Exército Bra-
sileiro será firmada com o objetivo
de construir uma miniquadra
poliesportiva na Escola do Pilar. O
projeto foi apresentado, na tarde
de ontem, ao chefe de gabinete
da Presidência, Emile Safieh, pe-
los diretores do TRF5 Vladislave
Leite (Secretaria Administrativa) e
Carlos Melo (Subsecretaria de
Apoio Especial) e as representan-
tes da ONG Selda Cabral (coordenadora
estadual) e Luzinete Alves (gerente-
executiva). Na próxima semana, o
projeto deverá ser encaminhado para
apreciação e aprovação da Prefeitura do
Recife. A previsão é de que as obras
sejam iniciadas pelo Exército na
segunda quinzena do mês de setembro.
Segundo Vladislave Leite, “a comunida-
de do Pilar não dispõe de espaços de
lazer e a quadra poliesportiva
beneficiará cerca de 220 estudantes”.
Ele disse, também, que o projeto da
quadra foi elaborado e doado pelos
servidores da Divisão de Infraestrutura e
Administração Predial (DIAP) do TRF5.

TRF5 beneficia Escola do Pilar
com miniquadra poliesportiva

O desembargador federal Paulo Gadelha lançará o livro
História Política de Sousa (1945/2004), no próximo dia 7, em
João Pessoa/PB. A obra é uma retrospectiva de quase seis
décadas, com narração de fatos políticos ocorridos no
sertão paraibano, que além de falar do próprio autor, traz
uma memória fotográfica do arquivo pessoal do magistrado,
natural do município. A formação dos partidos políticos e as
últimas eleições indiretas no Brasil são alguns dos temas
abordados pelo autor. O lançamento literário será às 17h,
no plenário da Assembleia Legislativa da Paraíba.

História Política de Sousa,
por Paulo Gadelha

Encerra, nesta sexta-feira, o pra-
zo de inscrições para a terceira
edição do Concurso Internacional de
Monografia, promovido pela Comissão
Ibero-americana de Ética Judicial (CIEJ).
Podem participar magistrados, advoga-
dos, membros do Ministério Público e
das demais carreiras jurídicas com tra-
balhos que devem versar sobre o tema
Imparcialidade Judicial. O concurso tem
o objetivo de fomentar a investigação em
torno do assunto e difundir os princípios
do Código Ibero-americano de Ética
Judicial. Informações: www.stj.jus.br.

CIEJ inscreve
até amanhã
para concurso

Servidores da 5ª Região associados
ao SIGJUS, que ainda não tiraram a
foto solicitada pelo Conselho da
Justiça Federal (CJF), devem
comparecer com urgência ao Setor de
Imagens da Comunicação Social (15º
andar do edifício-sede). As fotos
estão sendo realizadas por Getulio
Bessoni. Informações: 9019 e 9065.

Conselho pede fotos de
associados ao SIGJUS

Está disponível na Intranet uma lista
telefônica completa. O usuário pode-
rá fazer a busca pelo nome do servi-
dor ou pelo setor. Qualquer sugestão
ou correção de dados deverá ser fei-

ta à DG, através do ramal 9287.

Lista Telefônica

A técnica judiciária Luanda Mara
Godinho de Araújo (16ª Vara–PE)

tem interesse em permutar com
servidor da Seção Judiciária da

Paraíba para atuar em João Pessoa.
Mais informações: (81) 8713.2407,

3722-8102 (trab), 3723-3760 (res) e
luandamara83@hotmail.com.
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