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Setembro

TERÇA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Sílvia da Silva Santana Pereira
NDRH

Roberta Lúcia Costa F Dias Santos
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Josefa Juliane dos Santos Silva
Distribuição

Adriana Bezerra
Soservi

Mayara Marcelina Pereira Alves
Assessoria Especial da Presidência

Ciclo sobre Sonegação Fiscal debate
“Direito ao Sigilo”.

O presidente do TRF5 José Baptista de
Almeida Filho, o desembargador federal
Ridalvo Costa e os juízes federais
Frederico Azevedo (diretor da Seção
Judiciária de Pernambuco) e Arthur
Napoleão Teixeira Filho (diretor da
Subseção de Petrolina) abriram, às 8h30
de ontem, a solenidade comemorativa
dos 20 anos de instalação da Justiça
Federal em Petrolina (PE). A sessão
solene, que homenageou o decano
desta Corte, foi prestigiada por
magistrados, servidores, autoridades

civis e militares. Além de home-
nagens, a programação incluiu
lançamento de selo personali-
zado e entrega de troféus
comemorativos, destinados a
representantes de instituições
municipais, estaduais e
federais que colaboram, direta
ou indiretamente, com o
trabalho da Subseção. Também
ocorreram palestras do VI Ciclo de
Estudos Jurídicos, realizado no auditório
do Fórum Josepha Coelho.

Ridalvo Costa é homenageado na comemoração
dos 20 anos da Justiça Federal em Petrolina

A Diretoria Geral
começou, ontem, a
distribuição das
roupas e calçados
arrecadados durante
a campanha “São
João Solidário”,
idealizado pela Sra
Rosemary Almeida e
realizado em junho. As mais de 10 mil
peças doadas por servidores,
terceirizados e estagiários do TRF5

foram separadas em
dois blocos: adulto e
infantil. As roupas
infantis serão doadas
para os alunos da
Escola Nossa Senhora
do Pilar. As peças
para adultos serão
vendidas a preços

simbólicos durante bazar, visando
arrecadar recursos para a festa do Dia
das Crianças na comunidade.

Diretoria Geral distribui donativos no Pilar

O I Concurso de Monografias do Colé-
gio de Corregedores dos Tribunais de
Contas do Brasil tem como tema “A
Atuação da Corregedoria e a Efetividade
das Ações das Cortes de Contas”. O
concurso distribuirá prêmios para os três
primeiros lugares, nos valores respecti-
vos de 5 mil reais, 2 mil e mil. As inscri-
ções vão até o dia 17 de setembro. Mais
informações pelo telefone (81)
3413.7655 ou www.tce.pe.gov.br/ccor.

Concurso de Monografias
inscreve até dia 17

Será realizada hoje, às 17h, no auditório
da Esmafe, a solenidade de formatura da
primeira turma de Tele Sala do Ensino
Médio do TRF 5ª Região. Realizado em
parceria com a Secretaria de Educação
de Pernambuco, o programa beneficia
prestadores de serviço das empresas
terceirizadas que atuam no Tribunal,
permitindo que concluam os ensinos
Fundamental e Médio. Informações
sobre novas turmas no NDRH, 9307.

Formatura da Tele Sala
acontece nesta terça

Permutas

O Analista Judiciário Hedwio Car-
valho (STJ) quer permutar com

servidor da 5ª Região,
preferencialmente do Ceará.

Contato: (85) 3452.2790.
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