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Aniversariantes
Juiz Federal Bruno
Leonardo Câmara Carrá
SJCE

Juiz Federal Bruno
Teixeira de Paiva
SJPB
Luiz Gustavo C G de Oliveira
Seção de Som
Valfrido Batista Santiago Júnior
Secretaria Judiciária
Alessandro Barbosa Sarmento
Administração Predial
Paulo Eduardo Guedes Maranhão
Distribuição

O desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria foi selecionado para
cursar Doutorado na Universidade
Federal de Pernambuco. Em uma
disputa concorrida, com dezoito
candidatos para apenas duas vagas em
sua linha de pesquisa, o também
professor da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte foi aprovado em
primeiro lugar com o projeto “A
desoneração dos tributos e a redução
das desigualdades regionais: A
extrafiscalidade como forma de
concretização de princípio fundamental
da Constituição Federal”. O curso
começa em março de 2007.

Projeto de Doutorado é aprovado
O recesso forense de final de ano
começa amanhã e se estende até o
dia 6 de janeiro de 2007. Durante
esse período, o Tribunal estará
funcionando em regime de plantão
para recebimento e tramitação dos
chamados processos urgentes, a
exemplo de habeas corpus, man-
dados de segurança e medidas
cautelares, que impliquem em
perecimento de direito. O novo
horário de atendimento será das
13h às 18h, de segunda à quinta-
feira, e das 8h às 13h, nas
sextas-feiras. O retorno das
atividades e do horário normal de
funcionamento desta Corte ocorrerá
no dia 8 de janeiro. O Pleno voltará a
se reunir no dia 11 de janeiro.

Classificados
Colônia de Férias – De 3 a 24 de
janeiro, pedagogos e professores

de Educação Física realizarão atividades
recreativas e artísticas para crianças.
Informações: 8829.2149/9997.7514.

Recesso forense
começa amanhã

Escola do Pilar -  Até amanhã, quem
quiser colaborar com a
confraternização da Escola do Pilar
(Bairro do Recife) pode dar uma
contribuição em dinheiro. Informações
com Rose ou Juliene (9763).

Papai Noel dos Correios - Se você pretende ser o Papai Noel de uma criança ca-
rente, conheça a campanha dos Correios e entregue sua doação até amanhã.
Informações: (81) 3425.3810 ou www.correios.com.br/institucional.

Natal solidário
Para melhor atender aos diversos
setores do Tribunal, a Seção
de Almoxarifado pede que os
colaboradores antecipem os pedidos
para esta semana. É que por conta do
inventário, previsto para o período de
26 a 29 de dezembro, estará suspensa
a entrega de materiais na última
semana do ano. Informações com
Salvino ou Robert, ramais 9804/9805.

Almoxarifado solicita
pedido antecipado

SJPB e TRT assinam convênio.


