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Perfil

Aniversariantes
Alessandra Tauk dos Santos
Gab. Des. José Maria Lucena
Clarice Cordeiro P Matias
Gab. Des. Napoleão Maia
Terezinha Júlia da Silva
Precatórios

Aniversariantes

do mês festejam

hoje às 16h30

Margarida instala Encontro Nacional

Dia do Teólogo

Dia do Estatuto da Terra

Diretores de Núcleos se reúnem no Recife

Pratos do DiaBode guisadoFígado aceboladoStrogonoff de carneFilé de peito
Filé de peixe
Lasanha
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O recifense Paulo Sérgio Morais
Barbosa é técnico judiciário do TRF/5ª,
desde agosto de 2000. O servidor
trabalha no gabinete do
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel. Formado em
Direito pela Aeso, Paulo
Sérgio fez especialização
em Direito Público na
Universidade Federal de
Pernambuco. Nas horas
vagas, gosta de ir à praia e
ao cinema.

A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli instala às 9h de hoje o I Encon-
tro Nacional de Diretores de Escolas de
Magistratura Federal (Esmafes), no
auditório da Esmafe da 5ª Região, na rua
do Brum. O encontro reúne cerca de
trinta desembargadores federais e juízes
federais de todo o País em torno do
seminário “Estrutura das Escolas
Judiciais no Brasil”. Às 9h30, o diretor da
Esmafe/5ª, desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria, profere palestra
sobre “O Desafio de uma Nova escola
de Magistratura”. Em seguida, o diretor

da revista do TRF/5ª, desembargador
federal Francisco de Queiroz Cavalcanti
fala sobre “A Magistratura Federal e a
Academia – Uma Conciliação Possível”.
Às 12h a secretária de Pesquisa do
Conselho da Justiça Federal Neide Sordi
abordará o tema “Informação e Pesquisa
como Contribuição ao Aperfeiçoamento
do Magistrado”. À tarde, serão
apresentados painéis com a experiência
das Esmafes nas cinco regiões da
Justiça Federal. O evento é promovido
pela Esmafe/5ª, com apoio da Ajufe e
patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Servidores do TRF/5ª que gostam de
jogar volibol têm um encontro marcado
às 20h desta terça-feira, em Boa
Viagem, em frente ao edifício Portugal.
O local do minitorneio, que reúne
equipes com quatro jogadores, cada, fica
entre as ruas Bruno Veloso e Padre
Carapuceiro. Não é preciso ter o mesmo
nível dos craques da seleção brasileira
para participar desses jogos. Outras
informações com Claudiano pelo ramal
9087.

Hoje tem voleibol de

praia às 8h da noite

Os servidores que aniversariam
neste mês estarão reunidos a partir
das 16h30 desta terça-feira, no
Foyer do primeiro andar (salão que
dá acesso ao Pleno) para festejar
juntos a data. A comemoração, que
se repete mensalmente, tem direito
a bolos, petiscos e refrigerantes.
Os aniversariantes cantam o
parabéns pra você e apagam as
velinhas. A presidente do TRF
desembargadora federal Margarida
Cantarelli prestigia a
comemoração, ao lado de outros
diretores.

Classificados

O diretor da Esmafe/5ª,
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, esteve reunido na
tarde de ontem com os diretores dos
Núcleos Seccionais da Escola.
Durante este I Encontro Regional de
Diretores de Esmafes, foram
discutidos os seguintes assuntos: a
natureza da Escola de Magistratura, a
normatização e estrutura dos Núcleos
da Escola e a elaboração de um
calendário de programações para o 1º
semestre de 2005. “Este encontro foi
muito importante porque cada diretor
de Núcleo da Escola na nossa região
pôde expor suas idéias para fazer
com que a Escola seja mais ativa”
afirmou Luiz Alberto, no encerramento

do evento realizado no auditório da
Esmafe/5ª, na rua do Brum (Recife
Antigo). O encontro teve apoio da
Associação dos Juízes Federais (Ajufe)
e patrocínio da Caixa Econômica
Federal.

A Yes! Cosmetics está com
um estande na Asserjufe hoje.

O associado que visitar ga-
nhará um brinde e se comprar

algum produto, concorrerá a
uma cesta de natal com

produtos da linha. A compra
pode ser parcelada.


