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Aniversariantes

11 QUINTA
Áurea Ferreira de Brito
Gab. Desa. Margarida Cantarelli

João Lucena de Vasconcelos Neto
Gab. Desa. Margarida Cantarelli

Fevereiro

Criação da Casa de Moeda

Em parceria com o TRF da 5ª Região e a Esmafe5, o Centro
de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal
(CJF) realizará o Seminário Ministro Aliomar Baleeiro, nos
dias 11 e 12 de março, na sede do TRF5, no Recife. Durante
o evento, que tem por objetivo promover a atualização em
temas relevantes no âmbito jurídico, serão tratados os temas:
Lei Complementar Tributária, A Responsabilidade Tributária
do Sócio, Aspectos Polêmicos do Recurso Especial, Tutela
de Urgência, Os Desafios do Direito Público e Aliomar
Baleeiro e o STF. As inscrições devem ser feitas até o dia 3
de março. Informações: www.cjf.jus.br.

Seminário Ministro Aliomar Baleeiro

A nova Mesa Dire-
tora do Tribunal
de Justiça de
Pernambuco
(TJPE) tomou
posse, na tarde
de ontem, em
sessão solene no
Palácio da
Justiça. Os
desembargadores
José Fernandes
de Lemos, Jovaldo Nunes Gomes e
Bartolomeu Bueno de Freitas Morais
assumiram, respectivamente, os cargos

Desembargadores federais
prestigiam posse no TJPE

de presidente,
vice-presidente e
corregedor geral
da Justiça para o
biênio 2010/2012.
A cerimônia foi
prestigiada por três
desembargadores
federais do TRF
da 5ª Região. Além
do vice-presidente
Marcelo Navarro e

do corregedor Manoel Erhardt, esteve
presente o desembargador federal
Paulo Gadelha.

Por conta dos desfiles de agremiações
carnavalescas e do complicado trânsito
no Bairro do Recife, nesta sexta-feira o
expediente no TRF5 será das 8h às
12h. O Ato nº 032/2010, assinado pelo
presidente Luiz Alberto Gurgel de
Faria, ainda determina que o expedien-
te no dia 17 de fevereiro (quarta-feira
de cinzas) será suspenso no Tribunal e
nas Seções Judiciárias vinculadas.

Expediente no TRF e PABs nesta sexta-feira

Para melhor atender às pessoas que
trabalham nesta Corte, será das 9h às
13h o horário de atendimento ao
público nos PABs da Caixa
Econômica Federal e do Banco do
Brasil. Informações: 3419.2700
(Caixa) e 3224.9010 (BB).

Horário dos PABs

Nesta quinta e sexta-
feira, o Núcleo de
Assistência à Saúde
(NAS) do TRF5 realiza
a distribuição de 1.400
preservativos e panfle-
tos educativos sobre
doenças sexualmente
transmissíveis - DSTs/
AIDS. A entrega
acontece no hall do
edifício-sede, no
período da manhã e
da tarde. Informações:
9296.

NAS distribui
preservativos e
material informativo

Hoje, a partir das 20h, as ruas do
Espinheiro, da Hora e a Avenida João
de Barros serão animadas pelo Bode
da Hora. O bloco carnavalesco foi
fundado em 1997, por políticos,
músicos, jornalistas, publicitários e
profissionais liberais que frequentam o
bar Empório Sertanejo, na Rua da
Hora. O evento gratuito é aberto a
todos os foliões, de preferência
fantasiados. A Orquestra Harmonia e o
Maestro Deodato prometem muitas
horas de frevo.

Bode da Hora

Composição da mesa na
solenidade de posse


