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Dia da Homeopatia

Dia das Saudações

Ampliação dos TRFs marca sessão do
Conselho da Justiça Federal.

Questões orçamentárias, programas de
capacitação, implantação do sistema de
Recursos Humanos, aquisições para final
de ano e relatórios de gestão foram os
principais pontos discutidos durante a
reunião de trabalho, realizada ontem, no
edifício-sede, pelo presidente do TRF5
Francisco Cavalcanti e os dirigentes de
Foros dos seis Estados que compõem a
Região. O encontro, dividido em duas
etapas, teve início pela manhã com a
reunião dos diretores administrativos das
Seções Judiciárias. À tarde, Francisco
Cavalcanti e os diretores de Foros
discutiram o andamento das obras das
Varas Federais do interior e sobre

questões relacionadas aos Juizados
Especiais Federais. Participaram da
reunião os juízes federais Frederico
Azevedo (SJPE), Rogério Fialho (SJPB),
Ivan Lira (SJRN), Paulo Machado

Presidente do TRF5 reúne diretores de Foros
Cordeiro (SJAL) e Telma Santos
(SJSE), acompanhados dos
diretores de Secretarias Ana Izabel
Furtado, Cícero Caldas, Maria
Isabel Umbelino, Agnor Júnior,
Helena Pinheiro e Valéria Vieira.

Para melhor atender
aos servidores
desta Corte e
demais usuários, a
Biblioteca do TRF5
realiza uma reforma
geral do mobiliário.
As atividades estão
suspensas desde a
última sexta-feira e a

Biblioteca do Tribunal passa por reforma
Pela segunda vez, as artesãs Dinora e
Lourdes expõem no Tribunal artigos
utilitários e decorativos. A mostra reúne
bandejas, porta-retratos, luminárias,
feitos com madeira, cabaça e
vidro. Também traz artigos natalinos,
como velas, enfeites para árvore de
natal e peças para decoração do
ambiente. Os trabalhos podem ser
vistos até a próxima sexta-feira, na Sala
de Exposição do 16º andar.

reabertura  está
programada para
o dia 27 de
novembro.
Outras
informações
podem ser
obtidas com Isis
Almeida, ramal
9451/9456.

Mostra exibe utilitários e artigos natalinos


