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SEGUNDA

Aniversariantes
Mª Augusta Viégas Alves e Santana
Plenário
Emanuel Rosa do Monte
Seção da Autuação de Processos
Mariane Galvão Marangon
Secretaria Judiciária

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Exército Brasileiro

Dia do Soldado

O presidente do TRF da 5ª
Região, desembargador
federal José Baptista de
Almeida Filho, participa,
nesta segunda-feira, do
Encontro Nacional do
Judiciário, realizado no
Centro de Convenções Brasil
21, Brasília/DF. O evento,
promovido em parceria pelo
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), tem o objetivo de
estimular a participação dos
representantes do Poder Judiciário na

José Baptista participa de debate
sobre integração do Judiciário

construção de um
planejamento integrado de
ações e no aprimoramento
dos mecanismos de gestão
da atividade jurisdicional. O
encontro  reunirá
presidentes dos tribunais
superiores, tribunais
federais, tribunais de
justiça, tribunais do trabalho,
tribunais militares e tribunais
eleitorais, além de

conselheiros do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) para debater assuntos de
interesse do Poder Judiciário.

O vice-presidente do TRF5,
desembargador federal Paulo Gadelha,
vai proferir palestra sobre o tema “A
importância da literatura para o
profissional de Direito”, nesta segunda-
feira, na Universidade Católica de
Pernambuco (Unicap). O evento palestra
faz parte da programação do III
Seminário Direito e Literatura,
promovido pelo Centro de Ciências
Jurídicas (CCJ), que vai homenagear o

Paulo Gadelha faz palestra na Unicap
centenário do
escritor
Guimarães
Rosa. O
seminário
acontece das
9h às 12h, no
auditório G1,
Bloco G da
Unicap (Boa
Vista).

O TRF5 solicitou,
através da
Secretaria
Administrativa, a
visita da vigilância
sanitária no
espaço onde
funcionará o
restaurante (16º andar) no edifício-sede.
Com o objetivo de garantir a segurança,
tranqüilidade e bem-estar dos servidores
o Tribunal aguardará as sugestões da
vigilância sanitária, caso seja necessária
alguma adaptação, para que seja
concluído o processo de licitação.

 “O Impacto Sociojurídico da Criação do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região no Nordeste pela Constituição Federal de
1988” é o tema do concurso de monografias, promovido pelo
TRF5. A iniciativa, alusiva ao vigésimo aniversário da
Constituição Federal, tem o objetivo de estimular a reflexão
sobre os temas propostos. Patrocinado pela Caixa Econômica
Federal, o concurso vai premiar os três melhores trabalhos em
duas categorias (profissional e graduando). As inscrições podem ser feitas até o
próximo dia 15 de outubro, no NDRH. Os prêmios serão entregues no dia 15 de
dezembro, em sessão solene, no Salão do Pleno do TRF5.

TRF5 realiza concurso de monografia

TRF5 solicita visita
da vigilância
sanitária

Comunicado

A Sul América está com novo
horário de atendimento aos
servidores. A partir desta segunda-
feira, o atendimento será das 8h30
às 13h e das 14h às 17h30. O
servidor que quiser receber
protocolo de recibo, deve levar
cópias dos documentos.

Sul América divulga novo
horário de atendimento


