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Aniversariantes

10 Novembro Nancy Moreira de Barros Freitas
Gabinete da Presidência

Carlos Augusto G. de Sena Filho
Gab. Des. Rogério Fialho

Rachel Duarte Guedes de Andrade
Gab. Des. Francisco Wildo

TERÇA

Assembleia homenageia 20 anos do TRF5

Os servidores do TRF5 que ainda não
completaram o esquema de
vacinação contra hepatite A e B deverão
comparecer ao Setor de Enfermagem do
Núcleo de Assistência à Saúde para
receber as doses restantes. O
descumprimento dos prazos altera a
eficácia das vacinas, já que o esquema
incompleto deixa a pessoa vulnerável à
doença. Informações: 9297.

Vacina contra
hepatite A e B

Até o próximo dia 13 podem ser feitas as
inscrições para a seleção de estágio
remunerado de Direito na Justiça Federal
da Paraíba. O processo irá selecionar
estagiários para vagas a serem disponibi-
lizadas a partir do próximo ano, na sede
da Seção Judiciária da Paraíba, em João
Pessoa. Poderão participar estudantes
que estejam cursando a partir do 5º
período. Informações: www.jfpb.gov.br.

JFPB abre vagas
para estágio

Magistrados da Justiça Federal
da 5ª Região participaram da
produção do livro Jurista
Literário, lançado pela MP
Editora, de São Paulo. Além
do desembargador federal
Marcelo Navarro (vice-presi-
dente do TRF5), que atuou
na organização ao lado dos
advogados Bruno Cavalcanti

“Jurista Literário” e Marcelo Peixoto, a obra
contém textos do
desembargador Vladimir
Carvalho e dos juízes
federais Edilson Nobre
Júnior, Ivan Lira de Carvalho
e Francisco Barros e Silva
Neto. Os ex-ministros Miguel
Reale Jr e Saulo Ramos
também figuram entre os
autores da publicação, que traz
exemplos de prosa e poesia.

As duas décadas de instalação do TRF
da 5ª Região, que tem sede no Recife e
abrangência sobre os Estados de
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe, serão
lembradas nesta terça-feira, em sessão
solene às 18h, no plenário da
Assembleia Legislativa de Pernambuco
(Boa Vista). Proposta pela deputada
Nadegi Queiroz, a homenagem

reverencia
magistrados e
servidores que
participaram
dessa trajetória,
onde se destacam
instalação de
Varas, concursos,

modernização tecnológica, criação
da Escola de Magistratura Federal
e dos Juizados Especiais
Federais. Hoje, o Tribunal é
composto por 15 desembargadores e
cerca de 700 servidores. Da
composição inicial, presidida pelo juiz
Ridalvo Costa, ainda integra esta Corte o
desembargador federal Lázaro
Guimarães. A atual Mesa Diretora do

TRF5 é formada pelos desembargadores
federais Luiz Alberto Gurgel de Faria
(presidente), Marcelo Navarro Ribeiro
Dantas (vice-presidente) e Manoel de
Oliveira Erhardt (corregedor regional),
cuja gestão vai até março de 2011.

Primeira composição do TRF5

Comunicado

A Subsecretaria de Pessoal do
TRF5 informa aos magistrados e
servidores que as férias do exercício
2010 já podem ser programadas. A
marcação deve ser agendada pela
Intranet, utilizando o mesmo
procedimento do contracheque e
clicando na opção Marcação de
Férias. Informações: 9334.

Visite a sala da Asserjufe (16º andar)
e se informe sobre vantagens ofere-
cidas aos associados. Ramal: 9581.

Asserjufe

Marcação de Férias

Composição atual do TRF5


