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Aniversariantes

23 QUINTA
Abril

O presidente do TRF5,
desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, rece-
beu, esta semana, a
visita de representan-
tes da Ordem dos
Advogados do Brasil -
Seccional de
Pernambuco (OAB-
PE). Além do
presidente Jayme
Asfora, participaram do evento o
conselheiro Antônio Beltrão (presidente
da Comissão de Direito Ambiental da
OAB) e a advogada Laura Vicente. A
reunião teve o objetivo de discutir a

Tribunal recebe proposta para
criação de Vara Ambiental

criação de uma Vara
Federal especializada
em meio ambiente.
Durante o encontro,
Luiz Alberto Gurgel
recebeu um
documento
ressaltando a
necessidade da 5ª
Região criar o
mecanismo legal para
assegurar a todos o

direito ao ambiente ecologicamente
equilibrado. Sensibilizado com a
proposta, o presidente do TRF5
prometeu encaminhar o documento para
análise pelo colegiado desta Corte.

Nesta quinta-
feira, o núcleo
paraibano da
Escola de
Magistratura
Federal da 5ª
Região, em
parceria com a
Associação Nacional dos Procuradores
da República, promove as palestras O
novo perfil do júri e A prova testemunhal
no Processo Penal, que serão
proferidas pelos procuradores Yordan
Delgado e Werton Magalhães. O evento
acontecerá às 18h, no auditório da
Seção Judiciária da Paraíba. Inscrições:
www.esmafe.jfpb.jus.br.

Esmafe/PB debate
Perfil do júri e
Prova testemunhal

O programa Via Legal,
produzido pelo Conselho da
Justiça Federal em parceria
com os cinco TRFs,

conquistou o 2º lugar na categoria
Segurança Jurídica dos Contratos e
Responsabilidade Social do V Prêmio
Abecip de Jornalismo, promovido pela
Associação Brasileira das Entidades de

Crédito Imobiliário e Poupança. Foi
premiada a reportagem “Conjunto
Curado” sobre decisão do Juizado
Especial Federal em Pernambuco,
realizada pela equipe de TV da 5ª Região.
Além do jornalista Juliano Domingues, o
trabalho contou com a participação do
editor William Siqueira, cinegrafista
Silvano Prysthon e produtor Edson Alves.

Comunicados

MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS – No
dia 30 de abril, encerra o prazo para
os servidores que quiserem fazer a
migração entre os planos (Básico,
Especial I e Especial II) do Seguro
Saúde SulAmérica.

AUXÍLIO-SAÚDE – Quem estiver
inscrito no Programa Auxílio-Saúde
deverá apresentar o recibo de
pagamento do Plano de Saúde, no
primeiro dia útil de cada mês. O
recibo deve conter valores
individualizados, discriminando a
mensalidade do titular e
dependentes. Informações com
Lúcia ou Danielle, pelos ramais
9864/9865.

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Para acessar, o usuário deve digitar
www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher GALERIA DE

FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos

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

Informações: 9581.

Asserjufe

Setor de Benefícios
lembra prazosAntônio Beltrão, Jayme Asfora,

Luiz Alberto e  Laura Vicente

Equipe da 5ª Região recebe prêmio de Jornalismo


