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Aniversariantes

15 Outubro Wilson José Guedes Franco
Gab. Des. Barros Dias

Rosemary Miranda Noia
Gab. Des. Barros Dias

Débora Cesário Régis Fazio
Gab. Des. Rogério Fialho Moreira

Antônio Fernando F. Dornelas
Segurança

QUINTA
Dia do Professor

A técnica judiciária Luanda Maria
Godinho de Araújo (Subseção

Judiciária de Caruaru) quer
permutar com servidor da Justiça

Federal em João Pessoa. Contato:
(081) 87132407 ou

luandamara83@hotmail.com.

Permuta

Nesta quinta e
sexta-feira, o
Pleno do TRF5
sediará o
seminário “Incra
40 anos:
Reforma
Agrária, Direito
e Justiça”, uma
realização
conjunta do
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra) e Advocacia-
Geral da União (AGU). A solenidade de
abertura, às 8h30, contará com a
participação do presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria. No mesmo dia, às
10h30, o desembargador federal
Francisco Cavalcanti profere palestra
dentro do painel Caráter preferencial e
prejudicial da ação de desapropriação
para fins de reforma agrária: contexto e
alcance do procedimento contraditório
especial, de rito sumário, em face de
ações conexas a desapropriação. No
início da tarde, o juiz federal Edilson
Pereira Nobre Junior aborda o tema
“Juros compensatórios na desapro-
priação para Reforma Agrária”. O

TRF5 sedia seminário sobre
Reforma Agrária, Direito e Justiça

Para comemorar o Dia das Crianças, o
TRF5 promove, hoje, uma tarde de
autógrafos do livro que reúne trabalhos
dos filhos de magistrados e servidores,
que participaram do projeto Criança
Talento. A obra possui cerca de 60
trabalhos (textos, poesias, desenhos,
pinturas) produzidos por crianças de 5 a
11 anos. A festa será animada pelo
pequeno tecladista Matheus Calixto
Lemos, filho de servidores, e pela
Orquestra Cidadã dos Meninos do

Criança Talento ganha tarde de autógrafos

Nesta sexta-feira (16), imóveis,
veículos automotores e outros
bens móveis serão leiloados
pela Subseção Judiciária de
Caruaru. O leilão judicial será realizado, a
partir das 12h, no Plenário do Júri do
Fórum Dr. João Elísio Florêncio, Bairro
Universitário (em frente à Associação
Caruaruense de Ensino Superior -
ASCES). Os bens que não forem
arrematados serão submetidos a um
novo leilão no dia 29 de outubro. O edital
contendo as regras gerais do leilão está
disponível no site www.jfpe.jus.br.

JFPE realiza
leilão judicial

seminário é destinado aos operadores
do direito, membros do Poder
Judiciário e Ministério Público.

Coque. No final, a
criançada será
homenageada
com lanche e
surpresas. O
projeto Criança
Talento, realizado
pelo Núcleo de
Cerimonial e Relações
Públicas, tem o
objetivo de estimular o gosto da
criançada pelas artes.

Para evitar o
desperdício
de energia
elétrica e
prevenir
incêndios,
preservando a
segurança das
pessoas e do patrimônio do Tribunal,
o Comitê Socioambiental e a
Subsecretaria de Informática advertem
os servidores sobre o perigo de
deixarem equipamentos ligados fora do
horário de expediente. Antes de sair,
desligue computadores, monitores,
estabilizadores e impressoras. Você
economiza energia e o meio
ambiente agradece.

Previna incêndios,
preserve o meio
ambiente
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