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Setembro

QUINTA

Aniversariantes
Tereza Neuman Lima Uchôa
Gab. Des. Manoel Erhardt

Andréa Cristina de Sousa
Gab. Des. Luiz Alberto

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Agrônomo

Diretores das Esmafes discutem ações
educacionais.

O desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de Faria,
do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região (TRF5), foi
escolhido como patrono da
XVI Semana de Estudos
Jurídicos, que acontecerá
entre os dias 18 e 21 de
setembro, no Centro de
Convenções de Natal/RN. A
sessão solene de abertura
será realizada na próxima
terça-feira, às 19h30, pelo professor
Lúcio Teixeira dos Santos (diretor do

Curso de Direito da UnP), que
fará uma homenagem ao
magistrado desta Corte.
Durante o evento serão
apresentados os painéis
“Compreensão da Jurisdição
Processual Civil”,
“Criminalidade e a Reforma
do Código de Processo
Penal”, “Prisões Processuais
sob uma Ótica Constitucional”
e “A Teoria da Preservação

das Empresas na Nova Lei de
Falências”.

Luiz Alberto Gurgel é homenageado
pela Universidade Potiguar

O terceiro livro do servidor do TRF Adeilton Tenório
de Brito será lançado nesta sexta-feira, na Edilson
Fraga Recepções (Boa Vista). Contendo 420 fotos
distribuídas em cadernos iconográficos, “Da Vila de
Mimoso para o Mundo” é uma autobiografia onde o
autor conta sua trajetória desde a cidade onde
nasceu até as dezenas de viagens por 45 países
dos cinco continentes. O escritor receberá os
convidados a partir das 19h.

Adeilton lança terceiro livro

O juiz federal
Ricardo César
Mandarino
Barreto, lotado
atualmente na 1ª
Vara de Sergipe,
foi removido
ontem pelo Pleno
do TRF5, no
processo de
escolha do novo titular da 3ª
Vara Federal de Pernambuco,
na vaga aberta pela promoção do
desembargador federal Manoel Erhardt.

Pleno do TRF5
escolhe novo
titular da 3ª Vara/PE
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Fazer exercícios e
uma alimentação
saudável, com pou-
co sal, são importan-
tes para evitar a hiper-
tensão arterial, que contri-
bui para o aparecimento de
doenças cardíacas, lesões
arteriais, derrames e paralisa-
ção dos rins. Manter uma rotina
diária de maneira mais tranqüila
também é fundamental.

Fonte: www.saude.gov.br

A Divisão da Folha de Pagamento do TRF5 implan-
tou neste mês um novo sistema operacional, o
SARH. Além de contar com um banco de dados
mais seguro, com esse sistema a Folha dispõe de
“recursos humanos uniformizados”, facilitando a tro-
ca de informações entre as Seções Judiciárias e o
Tribunal. Todas as alterações ou mudanças nas leis, Atos e no cadastro dos servido-
res serão atualizadas online. A partir de hoje, o contracheque e seu espelho estarão
disponíveis na Intranet já com as informações provenientes do sistema SARH. O ser-
vidor receberá a mensagem indicando as mudanças ocorridas.

Folha de Pagamento


