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Aniversariantes

23 Setembro Maxuel de Souza Soares
Distribuição

Marcos Olinto Novais de Sousa
Corregedoria Regional

Felipe Bezerra Menezes
Gab. Des. Vladimir Carvalho

Antônio Carlos Oliveira
VIP - Segurança

Paulo Roberto Soares Nogueira
Soservi

QUARTA

A servidora Soraya Portugal
(NDRH) solicita a doação de

sangue em nome de seu irmão,
Carlos Portugal de Oliveira, no

Ihene (Boa Vista).

Doação de sangue
O desembargador federal
Lázaro Guimarães (diretor
da Esmafe5) participa hoje,
às 8h30, da solenidade de
abertura do curso “Forma-
ção de Multiplicadores em
Mediação e Técnicas Auto-
compositivas”, promovido
pela Escola de Magistratu-
ra Federal da 5ª Região
(Esmafe5) em parceria
com a Secretaria de Refor-
ma do Judiciário (Ministério
da Justiça) e Escola Nacional de Forma-
ção e Aperfeiçoamento de Magistrados

Curso da Esmafe5 aborda
técnicas de mediação

Para debater sobre o cumprimento da
Meta 2 do Judiciário, os desembargadores
federais Luiz Alberto Gurgel (presidente
do TRF5) e Margarida Cantarelli (gestora
das Metas de Nivelamento) reuniram,
semana passada, os juízes Frederico
Azevedo, César Arthur Carvalho, Amanda
Lucena, Emiliano Zapatta, Edilson Nobre
e Leonardo Resende. Os magistrados
fazem parte do mutirão criado no TRF5
com o intuito de alcançar a Meta 2, que
pretende julgar processos judiciais
distribuídos até 31 de dezembro de
2005, nos termos da Resolução do CNJ.
ASSESSORES – O mesmo tema
pautou, ontem, encontro dos
desembargadores com a diretora da
Secretaria Judiciária, Telma Motta, e
assessores dos Gabinetes de
desembargadores desta Corte.

Meta 2 pauta
reuniões com
juízes e assessores

Representantes do
Exército brasileiro
reuniram-se,
ontem, com o
presidente do
TRF5,
desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria.
Na visita ao TRF
da 5ª Região, o Comandante Militar do
Nordeste, general-de-exército Marius

Presidente recebe visita de militares

O prazo para inscrição e
entrega dos trabalhos
para o “Projeto Criança
Talento 2009”, que inclui
textos, poesias, pinturas
ou desenhos, encerra
nesta sexta-feira. Pais e
responsáveis por
crianças entre 5  e 11
anos devem se apressar
para entregar as obras
produzidas pelos “artistas
mirins”, que serão publicadas em um
livro. Há três anos, o Criança Talento
vem estimulando e valorizando o gosto
pela arte e os dons artísticos dos filhos
de magistrados e servidores desta
Corte. A ficha de inscrição e o trabalho
devem ser entregues no Cerimonial (15º
andar). Informações: 9064.

Criança Talento encerra
inscrições sexta-feira

Teixeira Neto, esta-
va acompanhado
dos coronéis Luiz
Cláudio Cyrilo e
Edilton Oliveira
Nunes, da Asses-
soria 2 do Distrito
Federal. Os milita-
res estão percor-
rendo unidades do

Poder Judiciário na Região Nordeste do
Brasil.

Lázaro Guimarães

(Enfam). Juízes federais
das Seções Judiciárias vin-
culadas participam do cur-
so, que será realizado até

sexta-feira, no Hotel Dorisol, em Jaboa-
tão dos Guararapes (PE).

Início da primavera


