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SEXTA

Aniversariantes

Novembro Ministro Massami Uyeda
STJ

Valdenice Maria de Sousa
Administração Predial

Ariberto Moraes Alves
Administração Predial

Camila Correia de Araújo Barbosa
Gab. Des. Paulo Roberto

Sábado, dia 29 de novembro

Soraya Maria Portugal de Oliveira
Pessoal

Robério Ramos Ferraz
Precatórios

Domingo, dia 30 de novembro

Juiz Federal Jaílsom
Leandro de Souza

SJRN

Alessandra Tauk dos Santos
Gab. Des. José Maria Lucena

Frederico Trajano Muniz
Segurança

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia Mundial de
Ação de Graças

O presidente
do TRF5,
desembargador
federal José
Baptista de
Almeida Filho,
dirige hoje, pela
manhã, a última
reunião
trimestral do ano com diretores de Foro
dos seis Estados que compõem a 5ª
Região. O encontro, realizado na sede
da Seção Judiciária do Ceará, em
Fortaleza, teve início ontem com a
reunião de diretores administrativos das
seis Seções Judiciárias e diretores do

Presidente José Baptista reúne
hoje diretores de Foro em Fortaleza

Tribunal,
comandada
pela diretora-
geral do TRF5,
Sorária Caio. Na
segunda parte
do encontro, a
partir das 9h de
hoje, o

presidente do TRF5 reúne-se com
diretores de Foros e de Secretarias.
Durante o evento, magistrados e
servidores fazem uma avaliação dos
trabalhos realizados no exercício de
2008, com o objetivo de elaborar o plano
de gestão para o próximo ano.

Na próxima segunda-feira, o
núcleo paraibano da Escola da
Magistratura Federal da 5ª Região, em
parceria com a Associação Nacional dos
Procuradores da República na Paraíba,
promove a palestra “Uma nova teoria
geral do Processo Civil e Eleitoral”. O
evento, realizado a partir das 18h, no
auditório da Justiça Federal na Paraíba,
terá como palestrante o procurador da
República Roberto Moreira de Almeida,
que também estará lançando os livros
Teoria Geral do Processo e Direito
Eleitoral. Mais informações  pelos
telefones (83) 2108-4187/4084 ou pelo
site www.jfpb.jus.br.

Esmafe/PB promove
palestra sobre Teoria
Geral do Processo

Terminam na próxima segunda-feira, as
inscrições de trabalhos para concorrer
ao II Prêmio SOF de Monografias. O
prêmio, realizado pela Secretaria de
Orçamento Federal (SOF), foi criado
com a finalidade de estimular a pesqui-
sa que tenha como objeto o orçamento
público, seus problemas, desafios e
perspectivas, reconhecendo trabalhos
de qualidade e de aplicabilidade na

II Prêmio SOF de Monografias
administração pública. Os interessados
poderão inscrever trabalhos, cujos te-
mas Qualidade do gasto público e No-
vas abordagens do orçamento público,
podem ser realizados, de forma coletiva
ou individual, para qualquer formação
acadêmica. O regulamento está
disponível no portal da SOF,
www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/
premiosof.

A Associação dos Servidores da Justiça
Federal em Pernambuco (Asserjufe/PE)
realiza confraternização de final de ano no
dia 12 de dezembro, na casa de recepções
Arcádia (Apipucos). A festa tem início às
21h e será animada pela Orquestra Minami
e Hugo Esteves e Banda. A Asserjufe
lembra aos sócios que é preciso fazer as
inscrições com antecedência. Informações
com Cristiane, pelo ramal 9581.

Asserjufe realiza confraternização de final de ano


