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Aniversariantes

Ministro Massami Uyeda
STJ

Valdenice Maria de Souza
Administração Predial
Dario C de Siqueira Sobrinho
Gab. Des. Paulo Gadelha
Luciano de Lima Sarmento
Copa
Amanda Lourenço dos Santos
Gab. Des. Francisco Wildo

O restaurante está
com suas atividades
suspensas por tempo

indeterminado, para a
realização de reforma.

Dia Mundial de
Ação de Graças

Magistrados instalam Vara Federal
em Sousa (PB).

Até o dia 13 de
dezembro, o
corregedor do TRF
da 5ª Região,
desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel, realiza a
Correição Ordinária
na Justiça Federal na
Paraíba. As Varas de
João Pessoa serão
correicionadas até
amanhã e, na quinta e sexta-feira, o
trabalho será executado na Subseção de
Campina Grande. Nos dias 11, 12 e 13

de dezembro,
passarão por
correição a Subseção
de Sousa e os
processos virtuais. A
correição é um
procedimento de
rotina, que tem como
finalidade
acompanhar os
processos em
tramitação em cada

Vara. Durante esse período, o
atendimento ao público e as audiências
ocorrerão normalmente.

Luiz Alberto Gurgel realiza
correição na Paraíba

A Subsecretaria de Informática do
TRF5 promoveu, ontem, o quarto
encontro periódico do ano com os
dirigentes dos núcleos de
Informática das seis Seções
Judiciárias. O encontro teve
como temas centrais questões
orçamentárias e a padronização
tecnológica na 5ª Região e
contou com a presença dos
diretores Robério Lima (PE),
Rogério Xavier (PB), Carlos
Henrique (RN), Guyllewma (CE), Vicente
Julião (AL) e Clilton Vieira (SE).

Dirigentes da
Informática
reúnem-se no TRF5

Duas mostras de
artesanato regional
podem ser aprecia-
das até a próxima
sexta-feira, no Espa-
ço Cultural do TRF5
(térreo). Bandejas, caixas e guirlandas
são alguns dos artigos produzidos em
madeira pela artesã do Recife, Selma

Escorel. Do município de Pesqueira,
estão em exibição blusas, toalhas e
passadeiras, entre outros artigos
bordados em renascença.
Informações: artigos
em madeira (Selma –
9272.7340) e
bordados (Tereza
Didier – 8836.1441).

O prazo para entrega do recibo escolar
e do reembolso da psicoterapia encerra
no dia 4, por conta da antecipação da
folha de pagamento de dezembro. A
DAMS lembra aos beneficiários que o
não cumprimento do prazo prejudicará o
ressarcimento no mesmo mês. Não
esquecer de apresentar recibo original e
cópia, com o número de matrícula.

Entrega dos recibos
encerra dia 4

Artesanato em exposição no Espaço Cultural

Reunião entre o
corregedor e juízes
federais da capital
paraibana


