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Fevereiro

QUARTA

Aniversariantes
Juiz Federal
Paulo Machado Cordeiro
SJAL

Sorária Mª Rodrigues Sotero Caio
Diretoria Geral
Jorge Cabral Chaves
Plenário
Simone Silva de Souza
Secretaria Administrativa
Rafael Santana da Costa
Gab. Des. José Maria Lucena

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Agente Fiscal
Dia do Livro Didático

Comprovante de matrícula é entregue até
amanhã.

Personalidades do meio
jurídico, autoridades civis
e militares estarão
presentes, nesta quarta-
feira (27/02), à cerimônia
de posse do juiz federal
Vladimir Souza Carvalho
(Seção Judiciária de
Sergipe)  no cargo de
desembargador do TRF
da 5ª Região. A sessão
solene tem início às 17h,
no auditório do Pleno do
TRF5. O sergipano ocupará a vaga
aberta com a aposentadoria compulsória
do desembargador federal Ridalvo
Costa. Na abertura da solenidade, será
tocado o Hino da Associação Olímpica

de Itabaiana (SE), terra
natal do novo membro
desta Corte. O
desembargador federal
Francisco Wildo Lacerda
Dantas vai fazer a
saudação ao magistrado,
seguido de discursos do
representante da Ordem
dos Advogados do Brasil,
Seccional de Sergipe
(OAB-SE), Juvenal
Francisco da Rocha

Neto, e do procurador regional da
República, Luciano Mariz Maia. Em
seguida, Vladimir Carvalho fará o
discurso de posse. No final, será
executado o Hino do Estado de Sergipe.

TRF5 empossa Vladimir Carvalho

O projeto de lei nº 2.507/2007, que
prevê medidas para preservar a
segurança de juízes, tem parecer
favorável do relator deputado federal
Laerte Bessa (DF) e está em
tramitação na Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime
Organizado da Câmara dos Deputados.
A iniciativa da Associação dos Juízes

Federais do Brasil estabelece o
processo e julgamento de crimes
praticados por organizações criminosas
no primeiro grau de jurisdição. Ainda
foram incluídos os pedidos para a
criação do Sistema de Segurança da
Justiça Federal e do Fundo Nacional de
Segurança da Justiça Federal.
Informações: www.ajufe.org.br.

Projeto para segurança de juízes

A Comissão
da Revista
Parahyba
Judiciária
receberá,
até a
próxima
segunda-
feira,
trabalhos
jurídicos
para o
volume nº 7.
Serão submetidos à análise e seleção da
Comissão, trabalhos elaborados por
operadores do Direito, bem como
estudantes de cursos de pós-graduação
em sentido lato, mestrado e doutorado
na área jurídica. A entrega deve ser feita
na Biblioteca da Seção Judiciária da
Paraíba ou enviadas, via postal com
aviso de recebimento, para o endereço:
Biblioteca Juiz Federal Agnelo Amorim
Filho, Rua João Teixeira de Carvalho,
480 – Brisamar – CEP 58.031-900 –
João Pessoa/PB. Maiores informações:
(83) 216.4005 ou
parahybajudiciaria@jfpb.gov.br.

Parahyba Judiciária
recebe artigos até
dia 3 de março

Os funcionários terceirizados do TRF5
interessados em cursos de informática
deverão se inscrever para a próxima tur-
ma, prevista para abril. As aulas resultam
de parceria do NDRH, através do Setor
de Estágio de Nível Médio, com a
Unibratec e ONG Habitação e Cidadania.
Informações com Dilene, ramal 9035.

Parceria viabiliza curso
para terceirizados

Permuta
A Técnica Judiciária Mônica

Maria Rodrigues Veloso (JFRJ)
quer permutar com servidor da

Justiça Federal de Pernambuco.
Contatos: (81) 3268.7184, (21)

2221.5654/ 2510.8571.


