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Outubro

SEXTA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Carla Amorim Lyra
Comunicação Social
Marcílio Pinto de Vasconcelos
Contech - Informática
Andréa Araújo G. Vasconcelos
Montana - Informática
Sábado, 27 de outubro

Ministra Fátima Nancy
Andrighi
STJ

Rosângela Denise Vieira Amarante
Precatórios
Eduardo José Loureiro Burichel
Gab. Des. José Maria Lucena
Domingo, 28 de outubro

Ministro Raphael de Barros
Monteiro Filho

STJ

Rafaella  D’ Assumpção Torres
Gab. Des. Manoel Erhardt
Amanda S. de Gusmão Teixeira
Gab. Des. José Maria Lucena

Dia do Músico

Juiz alagoano integra Conselho Nacional
de Justiça (CNJ).

Nesta sexta-feira,
às 11h, a desem-
bargadora federal
Margarida Canta-
relli (diretora da Es-
mafe5) fará o en-
cerramento da Se-
mana do Servidor,
no auditório do Ple-
no. Em seguida,

haverá apresentação da dupla cultural
“Mateus e Catirina”, que encerra as co-
memorações com bom humor e irreve-
rência e da Banda Som Versátil. Ao lon-
go da semana, foram realizados eventos
no TRF e nas Seções Judiciárias da 5ª
Região. A programação regionalizada in-
cluiu atividades culturais e de capacita-

Semana do Servidor encerra
hoje em clima de bom humor

ção, com direito a certificados. Foram
abordados temas de interesse relevante
para os servidores, como Motivação,
Qualidade de Vida, Planejar o dia-a-dia
com Sucesso e Novas Regras para Apo-
sentadoria. Promovida pelo TRF5, atra-
vés da Escola de Magistratura e Diretoria
Geral, a Semana do Servidor teve patro-
cínio da Caixa Econômica Federal.

O projeto de lei nº 5829/05 do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que dispõe sobre a cria-
ção de 400 Varas Federais foi
discutido em reunião de tra-
balho, esta semana, pela Co-
missão de Finanças e Tribu-
tação da Câmara dos Deputa-
dos. As Varas são destinadas
principalmente à interiorização
da Justiça Federal de
primeiro grau e à implantação
de Juizados Especiais
Federais em todo o País. O
trâmite do processo já está em
andamento há mais de dois anos. No
início de outubro, alguns parlamentares
emitiram requerimento para que o
projeto seja apreciado com urgência
pela Casa Legislativa.

Criação de Varas é
tema de debate

Por conta do feriado regimental no
Poder Judiciário, o recibo escolar do

dia 1º de novembro deve ser entregue,
excepcionalmente, até o dia 26 de

outubro. Informações: 9864.

Recibo escolar
JAZZ - Os acordes do jazz americano
vão aportar neste sábado e domingo, às
17h, no Teatro Santa Isabel. Os ingres-
sos gratuitos podem ser obtidos a partir
das 16h, na portaria do Teatro.
MIRABILÂNDIA - A festa das crianças
da Asserjufe/PE acontecerá neste

sábado, no Mirabi-
lândia (Campo
Grande). A festa
em comemoração
ao Dia da Criança
começa às 14h.
Mais informações: 3229-6250.

Programação cultural do final de semana

Na próxima semana, dias 30 e 31 de
outubro, a Seção de Saúde estará apli-
cando a segunda dose da vacina contra a
Hepatite B nos servidores que receberam
a primeira. A Divisão de Assistência
Médica e Social (DAMS) informa que o
horário de atendimento será das 8 às 18h.

Hepatite B tem
segunda dose

Alzira Fidelis
falou sobre

aposentadoria


