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QUINTA

Aniversariantes

Dezembro

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Juíza Federal Niliane Meira
Lima
SJPB

Helena Célia Braga Moura
Precatórios

Tatiana Vaz Manso Prado
Gab. Des. Francisco Wildo

Jéssica Pereira Pinto
Recursos

Doações de sangue
A servidora Nadja Castro (4ª
Turma) solicita a doação de

qualquer tipo de sangue, que deve
ser feita ao Hemope, em nome de

Akyrio Santos de Morais, internado
no Hospital Português.

Informações: 9177.

O servidor Pedro Melo (vice-
presidência) solicita a doação de
sangue ao Hemope, em nome de

Creusa Eudex, internada no
Hospital Unimed Recife I.

Informações: 9704.

Por unanimidade, os desembargadores
membros do TRF da 5ª Região
elegeram, nesta quarta-feira, a nova
Mesa Diretora desta Corte para o biênio
2009/2011: desembargadores federais
Luiz Alberto Gurgel de Faria (Presidente),
Marcelo Navarro (Vice-presidente) e
Manoel Erhardt (Corregedor-geral). Na
ocasião, foram eleitos ainda os
desembargadores Lázaro Guimarães
(Diretor da Esmafe5), Paulo Roberto de

Pleno do TRF5 elege novos dirigentes

Ao som da Orquestra Classe A, DJ
Nando e Banda Nós 4, magistrados e
servidores do TRF5 festejaram o Natal e
o Ano Novo, na noite de ontem, em res-
taurante de Boa Viagem. Durante a festa,
foram entregues prêmios aos primeiros
colocados no concurso de monografias

Servidores renovam energias para novo ano
promovido pelo Tribunal. A confraterniza-
ção 2008 foi realizada mediante adesão
e o serviço incluiu buffet (rodízio) e
bebidas. Num clima de descontração e
alegria, companheiros de trabalho se
confraternizaram e renovaram energias
para o novo ano que se aproxima.

A 7ª edição da revista Parahyba
Judiciária será lançada nesta quinta-
feira. A publicação anual da Justiça
Federal da Paraíba reúne textos ligados
à área jurídica e sentenças de juízes
federais do Estado. O lançamento
acontecerá às 17h30, no auditório da

Oliveira Lima (Diretor da Revista) e
Rogério Fialho (Coordenador dos
Juizados Especiais Federais). Na
mesma sessão plenária, foram
escolhidos os membros efetivos e
suplentes das comissões de Regimento,

de Jurisprudência e
de Informática do
TRF5. Emocionado,
o presidente eleito
agradeceu a
confiança depositada,
prometendo fazer uma
administração à altura deste
Tribunal, dos magistrados,
servidores e, em especial,
“que atenda às expectativas
do jurisdicionado”. Marcelo
Navarro destacou “a missão
funcional, cujo patrão é o
povo brasileiro” e Manoel

Erhardt salientou a importância do
espírito de colaboração e auxílio dos
juízes de primeiro grau para o eficiente
trabalho da Corregedoria. A posse da
nova gestão ocorrerá no dia 30 de março
do próximo ano.

SJPB, e será acompanhado da palestra
“Macrocriminalidade e os meios de
prova”, a ser ministrada pelo promotor
Octávio Paulo Neto, do Ministério
Público Estadual e membro do Grupo
de Atuação Especial contra o Crime
Organizado do MP/PB (GAECO).

Parahyba Judiciária lança 7ª edição

Marcelo Navarro,
Luiz ALberto Gurgel
e Manoel Erhardt


