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Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Sérgio Paulo Gomes de Oliveira
Gab. Des. Lázaro Guimarães
Andrezza Roberta C. Reis de Oliveira
Gab. Des. Petrucio Ferreira
Victor Hugo Vita Barbosa
Material e Patrimônio

Dia Nacional do Livro

Mais de 1.500 processos foram
julgados pela 2ª Vara Federal do
Ceará, no período de 10 meses.

Um convênio de cooperação técnico-
científica firmado entre a Subseção
Judiciária de Sousa (PB) e a
Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG) possibilitou a
implantação do Núcleo de Prática
Jurídica no campus da UFCG. O
convênio visa permitir a atuação dos
estudantes do curso de Direito junto ao
Juizado Especial Federal Virtual. Para o
juiz federal Francisco Glauber Pessoa
Alves (diretor da Subseção de Sousa), “a
parceria entre a Justiça Federal e o
campus da UFCG permitirá o
aperfeiçoamento dos conhecimentos

teóricos e
práticos dos
estudantes,
auxiliando
na sua
formação. O
convênio é
o primeiro
celebrado
com uma
instituição
pública de ensino, que utilizou recursos
próprios para a instalação do Núcleo. Os
parceiros têm objetivos educacionais e
jurisdicionais comuns.

Subseção de Sousa assina
convênio com UFCG O Núcleo de Desenvolvi-

mento de Recursos Huma-
nos (NDRH) informa aos
servidores do TRF5 que
estão abertas as inscrições
para o curso de Direito Pro-
cessual Judicial Tributário,
com o professor Terence
Trennepohl, chefe de gabinete
do desembargador federal
Paulo Roberto e professor de
Direito Tributário da UFPE. As
aulas serão realizadas no
Anexo I, à noite, e iniciam no
dia 6 de novembro. Inscrições
e informações com Cristina (NDRH),
pelos ramais: 9805/9307/9818.

Curso de Direito
Tributário no TRF5

c
u
r
s
o
s

A Unicap está reali-
zando inscrições
para especialização
em Direito Processual
Civil, com carga horária de
360h. A especialização visa
promover o aperfeiçoamento
dos profissionais do direito em
geral, academicamente
competente.
Fonte:
http://www.unicap.br/pos/especializacao/
direito_processual_civil.htm

O último dia das
comemorações da
Semana do Servidor
contou com a
presença da
diretora da Escola
de Magistratura
Federal da 5ª
Região,
desembargadora

federal Margarida Cantarelli, que
destacou a importância do servidor
público para o País. Em seguida,
os servidores assistiram à animada
apresentação da dupla Mateus e
Catirina, que ressaltou a cultura
pernambucana. As comemorações
foram encerradas com um coquetel no
Hall do Pleno, ao som da banda Som
Versátil, do servidor Sílvio Ferreira.

Semana do Servidor encerra com muita animação

A Caixa Econômica Federal baixou e
unificou a taxa do empréstimo consigna-
do para os servidores do Poder Judiciá-
rio. A nova taxa é de 1,3% para os contra-
tos com prazo de até 72 meses para
pagar. O novo índice será aplicado aos
contratos realizados até 22 de dezembro
deste ano. Anteriormente, a taxa variava
de 1,31% a 1,48%. Informações com
Luciana, telefone 3424-2358.

Empréstimo consignado
com taxas mais baixas


