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Maio

QUARTA

Aniversariantes
Juiz Federal Frederico
Wildson da Silva Dantas
SJAL

Claudia Cavalcanti de Moura
Terceira Turma
José Antônio dos Santos
Natiflora

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Resolução do CJF beneficia pessoas
com deficiência.

Para garantir maior eficiên-
cia na gestão, a Secretaria
Administrativa do TRF5
promoverá, no período de
19 de maio a 18 de junho, o
“Programa de Aperfeiçoa-
mento da Gestão de
Contratos”, através de
ações de treinamento que
incluem cursos e palestras

Gestão de Contratos é tema de treinamento

Com o objetivo de
divulgar as principais
ações do TRF5 previstas
para este ano, a diretora-
geral Sorária Caio
promove hoje mais uma
reunião para apresentar o
Plano de Ação 2008. Já
aprovado por
desembargadores e diretores
administrativos, o plano será
apresentado aos chefes de gabinetes
nesta quarta-feira, às 16h, na Sala de
Reunião do 15º andar.

Plano de Ação 2008
é apresentado aos
chefes de gabinetes

No dia 24 de maio, às 18h, o bloco Ou
esfola ou arrebenta apresenta a festa
junina “Esfolando no forró”, no bar
Azulzinho (Cidade Universitária). O festejo
terá a participação do Trio Zé Bicudo,
grupo que apresenta autêntico forró pé-de-
serra. Ingressos e informações com Gileno
(9173) ou Rosângela (9464).

Bloco de servidores
organiza festa junina

Permuta
O técnico judiciário Jurandir dos

Santos Júnior (Tribunal de Justiça
do Distrito Federal) quer permutar

com servidor do TRF5 ou da Seção
Judiciária de Pernambuco. Contato:

(061) 3343.7365 e 3343.2691.

Manoel
Erhardt

com enfoque para a área
de contratos no serviço
público. O tema “A
Administração Pública e a
Importância do Gestor de
Contratos” será tratado pelo
desembargador federal
Manoel Erhardt, na próxima
segunda-feira, às 16h, na
Sala das Turmas.

A primeira sessão do
Conselho da Justiça
Federal presidida pelo
ministro Humberto Gomes
de Barros (presidente do
Superior Tribunal de Jus-
tiça e CJF) será realizada
no próximo dia 16, às 9h,
na Seção Judiciária de
Alagoas, em Maceió.
Além do presidente do
TRF5, desembargador
federal José Baptista de
Almeida Filho, participarão do encontro
demais membros do Conselho,

Ministro Gomes de Barros preside
sessão do CJF em Maceió

Gomes
de Barros

José
Baptista

composto por cinco ministros do STJ e
pelos presidentes dos cinco TRFs.


