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QUINTA

O

Aniversariante

Festa de confraternização do TRF5 
acontece no dia 18 de dezembro

DG promove reunião com chefes de gabinete

Marcelo Navarro 
recebe medalha 
no RN

Valdenice Maria de Sousa
Subsecretaria de Administração Predial

Audiência pública 
debate situação dos 
presos estrangeiros

Mutirão de
Conciliação
na JFPB

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 mantém a 

tradição de celebrar as conquis-
tas do ano e promove a festa de 
confraternização no dia da últi-
ma sessão do Pleno: 18 de de-
zembro. Desta vez, o evento será 
realizado em um salão reservado 
no Restaurante Spettus, localiza-
do no Derby, onde será oferecido 
serviço de buffet de qualidade, 
com rodízio de carnes, frutos 
do mar e comida japonesa. Para 
a realização da festa, o TRF5 
contará com o patrocínio da 
Cooperativa de Economia e Cré-
dito Mútuo dos Servidores do 
Judiciário, Ministério Público e 
Ensino Superior - SICOOB Judi-
ciário, além da venda de senhas. 
A participação dos servidores e 
estagiários custará R$ 50,00 e 
do acompanhante, R$ 70,00. As 
senhas poderão ser adquiridas 
pelos servidores no Núcleo de 
Cerimonial (15º andar), no perí-
odo de 2 a 10/12. Para os acom-
panhantes, a compra se dará 
entre os dias 11 e 13/12.

A Diretoria Geral do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5 promoveu, ontem (27), uma reunião com 
os chefes de gabinete desta Corte. A diretora da Secre-
taria Administrativa, Sorária Caio, também participou do 
encontro. Entre os assuntos discutidos, o Sistema Fluxus, 
dedetização do prédio, a previsão da reabertura do res-
taurante, funcionamento dos elevadores e o Programa 
Qualidade de Vida do TRF5. Um dos pontos mais impor-
tantes abordados refere-se ao plano de saúde SulAméri-
ca, que será prorrogado por mais um ano.

O desembargador federal Mar-
celo Navarro está entre os agra-
ciados com a Medalha do Mé-
rito Legislativo da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte (ALRN). O desembargador 
federal emérito Ridalvo Costa, 
ex-presidente do TRF5, também 
será agraciado com a mesma 
comenda. A solenidade será rea-
lizada hoje, às 9h30, na ALRN. 
A homenagem é em reconheci-
mento aos potiguares que con-
tribuíram para o desenvolvimen-
to do Estado no ano de 2013. A situação jurídica do preso es-

trangeiro no Brasil estará em de-
bate, amanhã (29/11), na Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe). O evento, promovido 
pela Defensoria Pública da União 
em Pernambuco (DPU/PE) com 
o apoio da Esmafe, tem o objeti-
vo de debater questões relativas 
aos direitos que devem ser asse-
gurados a esses detentos. O juiz 
federal César Arthur Cavalcanti de 
Carvalho (JFPE) será um dos pales-
trantes da audiência pública que 
será realizada das 9h às 12h, no 
auditório da Escola.

A Direção da 5ª Vara da Justiça 
Federal na Paraíba (JFPB), sediada 
em João Pessoa, realizará hoje, no 
período das 9h às 17h30, audiên-
cias de conciliação nos processos 
de Execução Fiscal de dívida junto 
ao FGTS. Um total de 57 processos 
está agendado para as audiências, 
com a participação da Direção da 
5ª Vara, dos devedores e dos re-
presentantes da CAIXA e da Pro-
curadoria da Fazenda Nacional.


