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Aniversariantes
Seyna Régia Ribeiro de Souza
DAMS
Soraya Maria Portugal de Oliveira
Pessoal
Robério Ramos Ferraz
Precatórios

O restaurante está
com suas atividades
suspensas por tempo

indeterminado, para a
realização de reforma.

Presidente ministra palestra para
procuradores da Fazenda Nacional.

Magistrados,
servidores e
estagiários da Justiça
Federal poderão
participar do curso
“Regime Jurídico dos
Bens Imóveis da
União”, promovido
pela Escola de
Magistratura Federal
da 5ª Região, através
do Núcleo Seccional
no Ceará. As aulas serão realizadas nos
dias 11 e 13 de dezembro, das 9h às
11h30, no auditório da Justiça Federal

Inscrições para curso Regime
Jurídico dos Imóveis da União

Se você está concluindo o curso ou vai
encerrar o estágio no TRF5, nos meses
de dezembro ou janeiro, deve compare-
cer ao Setor de Acompanhamento de
Estágio de Nível Superior (5º andar). A
convocação vale para todos os
universitários que forem colar grau nesse
período e/ou para quem deseja se
desligar do estágio (a pedido).

Estagiário de nível
superior é convocado

Nesta quinta-
feira, às 16h, a
10ª Vara
Federal-PB,
com sede em
Campina
Grande, realiza
mais um leilão
judicial, no
auditório da
Subseção
Judiciária.
Numa
demonstração
de transparência, haverá exposição (data
show) dos bens a serem leiloados, que
incluem automóveis, imóveis e
equipamentos de informática, entre
outros submetidos à alienação judicial.
Segundo o juiz federal Rudival Gama do
Nascimento, diretor da Subseção de
Campina Grande, “a iniciativa de realizar
os leilões na sede da Justiça Federal
contribuirá para estreitar os laços com a
sociedade, demonstrando uma maior
efetividade dos processos de execução
fiscal”. Maiores informações sobre o
Leilão Eficaz na página da Justiça
Federal na Paraíba (www.jfpb.gov.br).

Subseção de Campina
Grande realiza leilão
judicial amanhã

A Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região comunica aos participantes do
curso de Direito Previdenciário, realizado
de 21 de agosto a 13 de setembro, que
os certificados já estão disponíveis na
sede da Esmafe5 (Anexo2). A entrega
está sendo feita de segunda à quinta-
feira, das 8h às 18h, e nas sextas-feiras,
das 8h às 13h. Informações: 9862.

Classificados
Vendo um monitor LCD HP 17

polegadas (novo) e 01 Webcam
Logitech c/microfone embutido. Tratar

com Flávia F. 9978-7868.

Esmafe5 entrega
certificados de curso

do Ceará, em
Fortaleza, e
transmitidas via
teleconferência para
as demais Seções
Judiciárias da
Região. Até o
próximo dia 7, podem
ser feitas as
inscrições através do
e-mail
esmafe@trf5.gov.br

ou nos setores de treinamento das
Seções Judiciárias. Informações: (81)
3425.9862/9861.

Vendo Siena 2004. Tratar com
Alexandre, ramal 9429

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

Hoje e amanhã, no estande da
Asserjufe, estarão em exibição produtos

da Yes Cosméticos, com desconto de
5% nas compras à vista.


