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Renildo Patrício de Araújo
Orçamento e Finanças

Maurílio Firmino da Silva
Precatórios

João Freitas de Castro Chaves
Gab. Desa. Margarida Cantarelli

Adriana Andrade Vicente de Lemos
Pessoal

Eduardo Jorge Vaz Bezerra
Cerimonial e Relações Públicas

Dia do Zootecnista
Dia da Abolição da Escravatura

O presidente do
Tribunal Regional
Federal da 5ª
Região Luiz Alberto
Gurgel de Faria
participa hoje da
sessão do
Conselho da
Justiça Federal
(CJF), em Brasília.
O CJF tem como
missão principal
promover a integração institucional e a
padronização de procedimentos
administrativos. Ele funciona junto ao
STJ, no intuito de deliberar questões

Procedimentos administrativos
na pauta de sessão do CJF

O juiz federal Rogério Roberto
Gonçalves de Abreu, da 2ª Vara da
Seção Judiciária da Paraíba, vai presidir
o primeiro júri popular federal da história
da JFPB. O julgamento está marcado
para o dia 1º de junho, às 9h, no auditório
da sede, em João Pessoa. O sorteio dos
25 jurados que deverão comparecer ao
julgamento de dois acusados por
tentativa de homicídio contra policiais
rodoviários federais acontece amanhã
(14), às 14h30. Dos 25, serão sorteados
7 jurados que decidirão se os réus
Wilson Ferreira da Silva e Thiago
Jerônimo de Lima são inocentes ou
culpados pelas acusações.

Primeiro júri popular
federal da Paraíba
acontece em junho

administrativas e
orçamentárias da
Justiça Federal de
1º e 2º graus.
Estarão presentes
também o
presidente do STJ
e do CJF ministro
Cesar Asfor
Rocha, o vice-
presidente do STJ
e do CJF ministro

Ari Pargendler, o corregedor-geral
ministro Francisco Cândido de Melo
Falcão Neto, a ministra do STJ Laurita
Vaz e o ministro do STJ Luiz Fux.

Reunião do
CJF em

abril/2010

Nova oportunidade de
emagrecer com saúde surge
mais uma vez com o
Programa At Work do
Vigilantes do Peso. A
segunda turma já está
sendo formada para o
dia 24 de maio. O
encontro ocorre às segundas-feiras,
sempre às 11h, na Sala das Turmas.

Um total de 12 reuniões está
prevista para acontecer até o

dia nove de agosto. Os
participantes da primeira

turma devem encerrar o
programa de
reeducação alimentar
no dia 17 de maio.

Inscrições e informações - Asserjufe -
Cristiane (ramal 9581)

Vigilantes do Peso forma nova turma
O Núcleo de Assistência à Saúde (NAS) estará promovendo no
dia 27 de maio, das 10 às 12h, uma Oficina de Desenvolvimento
Cognitivo para servidores que têm pais idosos. O enfoque do
programa será a aplicação do método e a identificação das
funções pisíquicas em idosos. A iniciativa faz parte da Semana
do Bem-Estar na Maturidade, promovida pelo NAS e com
patrocínio da Caixa Econômica Federal. As inscrições estão
abertas e o número de participantes é limitado. Outras
informações pelo ramal 9296 (Áurea).

Campanha esclarece cuidados com idosos

Preocupado em reduzir os danos
causados pelo mercúrio, material

tóxico que polui o meio ambiente e
traz danos à saúde, o TRF5 está

descaracterizando lâmpadas que
possuem essa substância. A

iniciativa reflete a preocupação da
instituição em contribuir para a

preservação da natureza.

Lâmpadas fluorescentes tratadas


