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TERÇA

Aniversariantes

Outubro

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Ministra Laurita Hilário Vaz
STJ

Hugo Ebling Lima
Comunicação Social

Dionísio Arruda Correia
VIP – Segurança

José Antônio C. de Vasconcelos
Bom Clima

Dia do Contato Publicitário

O juiz federal Francisco
Barros Dias, da 3ª Vara
da Seção Judiciária do
Rio Grande do Norte, foi
convocado para compor
o TRF da 5ª Região, a
partir desta semana, em
virtude da aposentadoria
do desembargador
federal Ubaldo Ataíde
Cavalcante. A convoca-
ção, contida no Ato nº
396, foi assinada ontem

Francisco Barros Dias é convocado
para compor TRF da 5ª Região

pelo presidente do
TRF5, desembargador
federal José Baptista
de Almeida Filho.
Natural de Olho D’Água
do Borges (município
situado a 321 km de
Natal),  o magistrado
tomou posse em
fevereiro de 1987,
sendo, portanto, o juiz
federal mais antigo da
5ª Região.

A equipe de TV
do Centro de
Produção da
Justiça Federal,
que atua na  5ª
Região, está en-
tre finalistas do
Prêmio Abecip
(Associação Brasileira das Entidades de
Crédito Imobiliário e Poupança). O jorna-
lista Juliano Domingues concorre com a
matéria sobre o Conjunto Curado, refe-
rente à decisão do juiz federal Marco
Bruno (19ª Vara-PE), que regularizou a
situação de centenas de imóveis no Re-
cife. Dos 127 inscritos, foram escolhidos
15 trabalhos que mais se aprofundaram
nas questões do Sistema Financeiro da
Habitação, do Sistema de Financiamento
Imobiliário e da Segurança Jurídica dos
Contratos e Responsabilidade Social
(Meio Ambiente). A premiação ocorrerá
no dia 27 de novembro, em São Paulo.

Equipe do Via Legal
concorre a prêmio

Teve início
ontem o
programa
de capacita-
ção destina-
do à ambien-
tação dos
servidores
recém-ingressos no TRF5, com o intuito
de integrá-los ao ambiente de trabalho.
A capacitação obrigatória é coordenada
pelo NDRH e promovida por servidores
desta Corte. Até amanhã, os palestrantes

Ambientação para novos servidores
deverão
apresentar
a estrutu-
ra do
Tribunal e
sistemas
informati-
zados,

informar sobre a tramitação dos
processos e meios de comunicação
disponíveis, além de prestar
informações sobre direitos, deveres e
benefícios.

Nesta quarta-feira,
a filha do servidor
Adriano Novaes
(SAE), Letícia
Feitosa Novaes
Cabral, completa
um ano e quatro
meses de vida.
Letícia nasceu no
quinto mês de
gestação, pesando 560 gramas, e é
considerada o bebê mais prematuro
do Norte e Nordeste. Feliz com a
recuperação, Adriano agradece as
orações e o apoio dos colegas do
Tribunal durante os cinco meses que a
criança esteve na UTI Neonatal do
Hospital Santa Joana.

Comemoração
pela vida

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe


