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Aniversariantes
Juiz Federal Roberto
Wanderley Nogueira
SJPE

Janice Nascimento Nóbrega
Brasilmed
José Edson de Arruda
Bom Clima
Torquato de Oliveira Lima
Bom Clima

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

No estande da Asserjufe, estão em
exibição produtos da Lacqua di Fiori.

Vende-se jogo de sofá, 2 e 3
lugares, bom estado. Informações,

ramal 9192

Classificados

Vendo um monitor LCD HP 17
polegadas (novo) e 01 Webcam
Logitech c/microfone embutido.
Tratar com Flávia F. 9978-7868

Notebook HP Intel Celeron
512mb HD 60giga DVD/CDRW e

Windows XP. Tratar: Gleicy
(ramal 9305)

Justiça Federal instala terminal na OAB-PB.

O Diário da Justiça
publicou, ontem, a
Resolução nº 3,
que institui a
Escola Nacional
de Formação e
Aperfeiçoamento
de Magistrados
(Enfam). A escola,
criada pela
Emenda
Constitucional 45, funcionará junto ao
Superior Tribunal de Justiça e tem como

STJ aprova regulamentação da
Escola Nacional de Magistrados

Servidores incorporam
o clima do Natal

Até quinta-feira, podem ser feitas
as inscrições para o curso “Regi-
me Jurídico dos Bens Imóveis da
União”, a ser realizado nos dias 11
e 13 de dezembro, das 9h às
11h30, no auditório da Justiça
Federal do Ceará. O curso é
promovido pela Esmafe5, através
do Núcleo Seccional no Ceará,
em parceria com a Procuradoria
da Fazenda Nacional. As aulas
serão transmitidas via
teleconferência para as demais
Seções Judiciárias da Região.
Informações: (81) 3425.9862/9861.

O espírito natalino tomou conta dos
servidores do 6º andar, que enfeitaram o
corredor e as salas com guirlandas, bolas
coloridas, árvores e presépios. A decoração
foi realizada por Sílvio (Soservi) e contou com
a colaboração dos funcionários do andar, que
fizeram cotas para a compra do material e
programaram um café-da-manhã natalino para
celebrar o clima de confraternização.

A Divisão de Assistência Médica e Social
(DAMS) informa que a Seção de Saúde
do TRF5 já está funcionando
normalmente, no Anexo III. Os setores
de Odontologia, Psicologia, Serviço
Social e Enfermagem estão atendendo
nas novas instalações, tanto as consultas
com hora marcada como os
atendimentos de urgência. Outras
informações podem ser obtidas pelo
ramal 9296.

Seção de Saúde
normaliza atendimento

Inscrição para curso
vai até o dia 7

objetivos
regulamentar,
autorizar e fiscalizar
os cursos oficiais
para ingresso e
promoção na
carreira da
magistratura, de
acordo com a
Constituição
Federal. A decisão

foi tomada no último dia 29, durante
Sessão Plenária do STJ.
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