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Classificados
Gol 99 - 4 Portas Completo Extra.

Marcílio, 9318

Vendo Astra Sedan/2003 completo.
Falar com Djalma, ramal 9187 ou

9282.8228.

Francisco Cavalcanti recebe a presidente
da Sintrajuf-PE Kátia Saraiva.

Nesta
quarta-
feira, às
19h, o
Pleno do
TRF5 vai
sediar um
debate

sobre os principais pontos polêmicos
das agências de regulação no Brasil.
Estudantes e profissionais do Direito
poderão participar do Seminário
“Agências Reguladoras”, que terá
palestra do presidente Francisco
Cavalcanti e vão atuar como debatedores

o procurador do Estado, Jayme Asfora, e
a professora Emanuella Xavier, tendo
como presidente da Mesa a professora e
procuradora federal, Carine Delgado.
Com a experiência de professor titular da
Faculdade de Direito do Recife (UFPE),
Francisco Cavalcanti deverá citar o
modelo de agências reguladoras em
países democráticos do Primeiro Mundo.
Além disso, será enfatizada a necessária
participação da sociedade para legitimar
a atuação das agências reguladoras,
visando à melhoria dos procedimentos,
maior abertura e divulgação das
resoluções.

Agências Reguladoras é tema
de seminário no TRF5 Os servidores do TRF5 e das

Seções Judiciárias têm prioridade
no preenchimento das 25 vagas
oferecidas para o curso de
Mestrado em Gestão Pública
(UFPE), mas os requisitados
também podem participar. Os
interessados têm até o dia 22 de
setembro para fazer a inscrição. O
Tribunal subsidia 80% do valor da
mensalidade e os concluintes
serão beneficiados pelo Plano de
Cargos e Salários (PCS), que
aguarda sanção presidencial.
Informações com Conceição (CDRH),
ramal 9307.

Mestrado na UFPE
inscreve requisitados

Para oferecer uma festa natalina
repleta de animação, a Diretoria Geral
realizou uma pesquisa para saber o
que pensam os funcionários desta
Corte. Foram apresentadas cinco
alternativas diferentes e o resultado
demonstra que 58% dos entrevistados
querem repetir o formato dos anos
anteriores, com festa aqui no TRF5
reunindo magistrados, servidores,

estagiários e
terceirizados.
Participaram
da pesquisa
profissionais
dos Gabine-
tes e das áreas Administrativa e
Judiciária do Tribunal, que apresentaram
sugestões para que a confraternização
seja cada vez mais agradável.

Confraternização de Natal 2006

Na próxima sexta-feira, serão arrecada-
das doações para o Dia das Crianças na
comunidade do Pilar (Recife Antigo). Os
presentes vão ser entregues a cerca de
260 crianças da Escola Nossa Senhora
do Pilar. A Diretoria Geral conta com o
gesto solidário de servidores, estagiários
e terceirizados. Informações com Rose,
ramal 9763.

Servidor contribui para
Festa do Pilar

Uno Mille Fire/2003, c/ ar, trava e
alarme. Naelson, 8858.3187


