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Aniversariantes

O presidente do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria,
recebeu, na manhã de ontem, uma visita
de cortesia do governador de Sergipe,
Marcelo Déda. Essa foi a primeira visita
que o governador sergipano fez ao TRF5
depois da posse de Luiz Alberto Gurgel,
em março do ano passado. O encontro,
ocorrido no gabinete da presidência,
contou também com a presença do
desembargador federal Marcelo Navarro
(vice-presidente do TRF5).

Governador de Sergipe
visita o Tribunal

A Justiça Federal em Alagoas (JFAL)
realiza, até o dia 6 de abril, inscrições
para estágio em Direito na Seção Judi-
ciária de Alagoas e nas Subseções
Judiciárias de Arapiraca e de União dos
Palmares. Para se inscrever, o candida-
to deve apresentar a ficha de inscrição

(disponível no www.jfal.jus.br)
preenchida, com opção pelo local onde
concorrerá à vaga. Deve apresentar
ainda original e cópia da carteira de
identidade, histórico escolar e
certificado de matricula, além de duas
latas de leite em pó.

Estágio de Direito na Justiça Federal em Alagoas

Para orientar investidores, a Caixa
Econômica Federal disponibiliza em
seu site o link “Investimentos”. É só
escolher a opção “Acompanhe o
Mercado” e, em seguida,
“Ferramentas para o Investidor”. Ótima
oportunidade para tirar dúvidas sobre
o mercado financeiro e tomar
decisões com mais tranquilidade e
segurança. Mais informações com
Diogo Cabral de Melo (PAB/TRF5),
fone 3419.2700, ou  www.caixa.gov.br.

Caixa oferece dicas
para investimento

A Asserjufe, em parceria com o Espaço Renascer
de Terapias Holísticas, está oferecendo
massagens terapêuticas, na Sala do Servidor (16º
andar), com desconto para os associados. São
oferecidas sessões de Shiatsu (ideal para dores
nas costas e prevenção de estresse), Reflexologia
(massagem nos pés) e Reiki nas segundas e
quintas-feiras. Os interessados devem agendar
horários com Cristiane (9581).

Massagens terapêuticas para servidores

Metas de nivela-
mento, planejamen-
to estratégico,
gestão de projetos
e de processos
foram alguns dos
pontos discutidos
durante reunião
realizada, na tarde
de ontem, pelo
presidente do TRF5,
desembargador fede-
ral Luiz Alberto Gurgel
de Faria com os dire-
tores de Foro dos seis
Estados que integram a 5ª Região. O
encontro, realizado na sala do Conselho
Administrativo (edifício-sede), foi dividido
em duas etapas. A primeira teve início

Presidente do TRF5 participa de
reunião com diretores de Foro

com a reunião trimestral de
diretores administrativos das
seis Seções Judiciárias e
diretores do Tribunal. Na
segunda parte, o presidente
do TRF5 e os diretores de
Foro e de Secretarias fize-

ram uma avaliação dos
trabalhos realizados,
instalação de novas
Varas Federais e o
orçamento de 2010/
2011. Participaram da
reunião os juízes
federais Joana

Carolina Lins Pereira (SJPE), Helena
Fialho (SJPB), Ivan Lira de Carvalho
(SJRN), José Parente (SJCE), Paulo
Cordeiro (SJAL) e Carlos Rebêlo (SJSE).

Marcelo Navarro,
Marcelo Déda e
Luiz Alberto Gurgel


