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Perfil

Aniversariantes

Paraíba ganha Núcleo da Esmafe hoje
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Dia do Radiologista

Dia Mundial
do Urbanismo

Vendo filmadora Samsung e
câmara digital Sony 3.1. Os

interessados devem procurar
Sônia pelo telefone
3425.9858 (DAMS)

Ricardo Sérgio Schmitz
Gab. Des. Ridalvo Costa
Cristiane G de Albuquerque
DAMS

Esmafe promove

seminário sobre

Globalização

Diário homenageia

Margarida nesta 2ª

O recifense Dilson
Felipe de Oliveira Luna é
técnico judiciário
concursado desde 96.
Sempre na Divisão de

Precatórios, o funcionário é formado
em Administração pela UFPE e tem
pós-graduação em Administração
Mercadológica pela UFPE. Dilson
gosta de assistir a filmes de suspense
(seu predileto é “O Silêncio dos
Inocentes”) e degustar pratos da
culinária japonesa.

A presidente do TRF/5ª
desembargadora Margarida
Cantarelli e o diretor da
Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região
desembargador Luiz Alberto
Gurgel de Faria instalam às
17h de hoje, na Seção
Judiciária da Paraíba o Núcleo Seccional
da Esmafe/5ª naquele Estado. Durante

sessão solene, o
desembargador
Ridalvo Costa estará
proferindo palestra
sobre “A Formação do
Juiz Federal”. Na
oportunidade, o juiz
federal Alexandre Luna

Freire será empossado no cargo
de diretor do Núcleo.

Dentro das comemorações alusivas ao
seu 179º aniversário, o Diário de
Pernambuco está homenageando a
presidente do TRF/5ª, desembargadora
federal Margarida Cantarelli com a
outorga do Prêmio Orgulho Pernambuco.
A solenidade acontece às 19h de hoje no
Teatro de Santa Isabel, com a presença
de diversas autoridades civis e militares
da Região. A homenagem representa o
reconhecimento do mais antigo jornal em
circulação na América Latina ao trabalho
desenvolvido pela magistrada à frente do
TRF.

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

O Núcleo Seccional
da Esmafe/5ª, em
Sergipe, e a
Universidade Federal
de Sergipe estarão
promovendo quinta e
sexta-feiras próximas
o Seminário
Internacional
“Reflexões sobre a
Globalização”. O
encontro terá lugar no
auditório do Tribunal
de Contas de
Sergipe, em Aracaju.
Serão conferencistas
os professores José
Manuel Rollo Correia (da
Universidade de Lisboa - Portugal),
Francisco de Queiroz Cavalcanti (da
Faculdade de Direito do Recife e
desembargador federal do TRF/5ª),
Edílson Pereira Nobre Júnior
(Faculdade de Direito da UFRN e
juiz federal), André Joyal (da
Universidade de Trois Rivières –
Quebec – Canadá) e Maria Gómez
Masía (da Universidade de Buenos
Aires – Argentina). O Seminário
assinala a instalação do Juizado
Especial Federal de Sergipe.

Entre 8h30 e 9h30 de hoje, todo o sistema de informática do Tribunal estará fora do
ar. Durante esse período, a Seção de Eletricidade estará reativando um dos dois
no-breaks que se encontrava em manutenção. O projeto do sistema permite a
recolocação da unidade sem seu desligamento, mas, por medida de segurança, o
funcionamento será interrompido por uma hora.

Desligamento

Ridalvo
Costa
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Os servidores envolvidos nos pro-
cessos de aquisição de material e
contratação de serviços estão
convocados para a palestra “Como
implantar projetos de Workflow e
GED”, com o professor Carlos A.
Bassi, que há vinte anos atua na área de
informática. A convocação foi realizada a
fim de orientar os funcionários que
participam da automação desses dois
projetos no TRF. O encontro acontece
nesta segunda-feira, dia 8 de novembro,
das 14 às 18 horas, no auditório da
Escola de Magistratura.

Workflow é tema

de palestra hoje


