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SEGUNDA (Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

O novo
procurador-
geral da
União
Jefferson
Carlos
Carus
Guedes
visitou o
presidente
do TRF5, desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho, na última
sexta-feira. Também participaram do
encontro os procuradores José Roberto
Farias (procurador regional da 5ª Região)
e Adriano Brito (sub-procurador). A
Procuradoria-Geral da União é

Presidente José Baptista recebe
procurador-geral da União

responsável
pela defesa
judicial das
ações que
envolvem a
administração
pública federal
direta e atua
junto ao
Superior

Tribunal de Justiça (STJ). A PGU possui
Procuradorias da União e Seccionais em
todo o País, responsáveis pela defesa
judicial dos órgãos públicos em primeira
instância. Já as Procuradorias Regionais
Federais atuam junto aos Tribunais
Regionais das cinco regiões.

“Aspectos Singulares na Legislação do Petróleo e
a Problemática dos Royalties” é o tema da
conferência que será realizada nesta segunda-
feira, às 16h, na Sala da Turmas do TRF5. A
conferência será conduzida pela Diretoria e
procuradores federais da Agência Nacional de
Petróleo, com o intuito de discutir o tema no
âmbito dos tribunais. A palestra é dirigida aos
magistrados e servidores do Tribunal.

A 3ª Reunião
do Grupo de
Trabalho dos
Gestores de
Segurança dos
Tribunais
Regionais
Federais
ocorreu, na
sexta-feira, no
edifício-sede desta Corte. Representan-
tes dos cinco TRFs participaram do
encontro para discutir a padronização
das normas de segurança do Judiciário
Federal. No encerramento do encontro, o
presidente do TRF5 José Baptista de
Almeida Filho recebeu dos gestores de
segurança institucional um balanço das
propostas debatidas na reunião.

Gestores de
Segurança realizam
reunião no TRF5

O “Manual live earth de
sobrevivência ao aque-
cimento global”, livro
que contém dicas para
diminuir o impacto de
nossas ações indivi-
duais ao aquecimen-
to global, será sorteado entre ser-
vidores do TRF5. A doação foi feita
por Mariana Albuquerque (Gab. Des.
Paulo Gadelha), em comemoração à
Semana do Meio Ambiente. Os inte-
ressados devem se inscrever pelo ra-
mal 9699. O sorteio será hoje, às 17h.

Sorteio estimula
preservação
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Pequenas
mudanças de hábitos
no dia-a-dia são muito
importantes, já que grande
parte das agressões à
natureza tem sua raiz no estilo
de vida que adotamos. Por
isso, feche a torneira ao
escovar os dentes, lavar as
mãos ou fazer a barba.

Conferência sobre legislação do petróleo

Fonte: www.greenpeace.org.br
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