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QUINTA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Juiz Federal Leonardo
Resende Martins
SJAL

Maria Valéria Vila Nova da Fonseca
Plenário

Francismar Ribeiro Lopes
Cerimonial e Relações Públicas

Mª da Glória Chiappetta dos Santos
Gab. Des. José Baptista

Manuela de Oliveira Alencar
Gab, Des. Manoel Erhardt

Amanda Bezerra de Almeida
Gab. Des. Manoel Erhardt

Parahyba Judiciária divulga
seleção de artigos em agosto
O juiz federal Emiliano Zapata de
Miranda Leitão (diretor da Revista
Parahyba Judiciária) informa que o
resultado da seleção dos trabalhos ju-
rídicos para o volume 7 será divulga-
do no dia 29 de agosto. O prazo foi
prorrogado através do edital nº 2/
2008, em virtude da necessidade de
ampliar o tempo dispensado para a
análise dos textos apresentados. Os
trabalhos foram elaborados por ope-
radores do Direito e estudantes de
cursos de pós-graduação, mestrado
e/ou doutorado na área jurídica.

Gabinete prorroga
entrega de trabalhos
Estagiários de Direito do TRF5
que quiserem participar da pri-
meira edição do “Estudos estagi-
ários de matérias de interesse da
Justiça Federal”, realizado pelo
gabinete do desembargador federal
Francisco Cavalcanti, devem apresentar
seus trabalhos até o dia 5 de setembro.
O candidato deve elaborar um estudo so-
bre o tema Recursos, dentro dos pa-
drões da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT). O evento será
realizado nos dias 6 e 7 de outubro e
consistirá na apresentação pública dos
trabalhos. Mais informações com Lídia
ou Luciana, ramais 9608 e 9610.

Exposição Criptojudeus
Em cartaz desde o dia 17 de julho, no
hall de entrada do TRF5, a exposição
cultural Criptojudeus conta a saga dos
judeus da Península Ibérica para o
Brasil, especificamente para Pernam-
buco. Os criptojudeus receberam essa
denominação devido à conversão obri-
gatória ao cristianismo no século XV,
apesar de terem mantido, em segredo,
a prática do judaísmo. A mostra no Tri-
bunal está aberta ao público até o dia
30 deste mês.

Espaço Jurídico realiza
nesta sexta Encontro
Informativo na Boa Vista
Nesta sexta feira, das 16h às 18h30, o
Espaço Jurídico promove o 12º  Encon-
tro do Espaço Informativo com uma
abordagem sobre os temas Processo
Penal e Inovações na Legislação
Previdenciária. Excepcionalmente, nesta
semana o evento acontecerá apenas na
unidade da Boa Vista. Mais informações:
3423.0141 ou www.espacojuridico.com.

Servidores entregam
donativos no Pilar
Servidores do Tribunal entregam, ama-
nhã, os donativos arrecadados durante a
segunda edição da campanha São João
Solidário. A entrega será feita às 14h, ao
lado da Escola do Pilar (Rua Alfredo Lis-
boa) e deverá beneficiar moradores da-
quela comunidade carente. Quem quiser
acompanhar a equipe do TRF5 pode en-
trar em contato com Juliene (9763) ou
Cida (9282).


