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Aniversariantes

A servidora Nélia de Paula, da 
Subsecretaria de Precatórios, 

solicita doação de qualquer tipo 
de sangue para um parente que 

fará cirurgia. Os doadores devem 
se dirigir ao Hemope e informar o 
nome da pessoa beneficiada: João 

da Rocha Samico.

TERÇA

Doação de Sangue

N

Josely Merces de Melo Santana
Gab. Des. Fed. Marcelo Navarro

o tempo em que o Brasil discute a cons-
titucionalidade do Exame da OAB como 
requisito para o exercício da profissão de 

advogado e, em paralelo, a qualidade do ensino 
nas faculdades de Direito do País, o correge-
dor do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
desembargador federal Vladimir Souza Carva-
lho, lança no próximo dia 12, no Campus Ara-
caju Farolândia da Universidade Tiradentes, às 
19h, o livro “Ilegalidade e inconstitucionalidade 
do Exame de Ordem - contribuição ao estudo 
do inciso IV, do artigo 8º, da Lei 8.906”. A obra 
resulta de uma imersão do autor em toda a 
legislação, constitucional e ordinária, vigente e 
revogada, na qual o Exame de Ordem se situa. 

É um estudo crítico, exposto de maneira didática. Sergipano de Itabaiana, 
Vladimir Souza Carvalho tem 32 anos de magistratura. Autor de diversos 
livros na área do Direito, com incursões nos campos da história, do conto, 
da poesia e do folclore, também é membro da Academia Sergipana de 
Letras. Possui artigos jurídicos em diversas revistas do país.

Vladimir Carvalho lança 
livro sobre Exame da OAB

O desembargador federal Lázaro Guimarães, 
decano desta Corte, toma posse amanhã (10) no 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 
A solenidade acontece às 19h, no Auditório Jus-
celino Kubitschek da Procuradoria Geral da Re-
pública, em Brasília.

Posse de Lázaro Guimarães 
no CNMP acontece amanhã

O TRF5, através da Subsecretaria 
de Material e Patrimônio (SMP), 
firmou convênio para manuten-
ção de cadeiras da marca Giro-
flex. As unidades que possuírem 
cadeiras com defeito da referida 
marca devem encaminhar memo-

Convênio prevê reparo 
em cadeiras Giroflex

Na última quinta (04) e sexta-
-feira (05), a Subsecretaria de 
Infraestrutura e Administração 
Predial (SIAP), por meio da em-
presa Ifacil, trocou os tapetes 
localizados em frente à copa dos 

SIAP troca tapetes dos andares

Estão abertas as inscrições para a 
nova turma do programa Vigilan-
tes do Peso.  Os participantes se 
reunirão na Sala das Turmas Norte, 
às segundas-feiras, das 11h às 12h, 
durante 12 semanas. Nos encon-
tros, será apresentado o programa 
At Work, direcionado para o bem 
estar e a reeducação alimentar das 
pessoas. A previsão é de que o 
primeiro encontro aconteça no dia 
22 de agosto, desde que o grupo 
possua um mínimo de 20 pessoas. 
Mais informações no ramal 9418.

Vigilantes do peso 
abre nova turma

andares. Vinte e cinco tapetes de 
fibra de coco foram substituídos 
por outros do mesmo material, 
que funcionam como escovas 
que limpam e retêm a sujeira em 
até 70%.

O Centro Cultural Brasil – Alema-
nha (CCBA) está concedendo um 
desconto de 15% nos preços dos 
cursos de alemão para servidores 
do TRF5 e dependentes, turma de 
iniciantes (A1.1), neste segundo 
semestre. O CCBA é reconhecido 
pelo Governo Alemão e oferece 

provas oficiais em todos os ní-
veis (A1 a C2), inclusive o TestDaF, 
prova necessária para ingressar em 
universidades alemãs. Mais infor-
mações sobre os cursos de alemão 
e intercâmbio acadêmico com o 
Diretor do CCBA, Christoph Osten-
dorf: christoph@ccba.org.br.

Curso de alemão com desconto

rando para a SMP, a fim de que o 
reparo seja providenciado.


