
04Edição nº 783
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pela Divisão de
Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região Fotos: Narciso Lins

Julho

QUARTA

Aniversariantes
Ilka Maria Anselmo Nogueira
Distribuição
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Gab. Des. Marcelo Navarro

Máxima Avelino da Silva
DAMS

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Ciclo sobre Fraude Fiscal prossegue
hoje no TRF5.

José Baptista debate instalação
de Vara Federal em Ouricuri

Guilherme Lima preside a Anchegab

Doação de sangue

Inscrições para 8ª
Mostra da Qualidade

Dia do Cooperativismo

O servidor Johnmary Araújo,
Informática, pede aos colegas que

façam doação de sangue em nome
de Manoel Araújo, que está no Hos-

pital Português. A doação de qual-
quer tipo sangüineo deve ser

feita no Ihene (Boa Vista).
Informações: 3302.4189

ou pelo ramal 9388.

Nesta terça-feira, o Pre-
sidente do TRF 5ª Re-
gião, Desembargador
Federal José Baptista
de Almeida Filho, reu-
niu-se com o prefeito
de Ouricuri (PE), Fran-
cisco Muniz Coelho,
acompanhado do depu-
tado estadual Ciro Coe-
lho. Também participa-
ram do encontro o dire-
tor e vice-diretor do Foro da Seção Judi-
ciária de Pernambuco (SJPE), juízes fe-
derais Frederico Azevedo e Élio Wander-
ley de Siqueira. O tema da reunião foi a

instalação de uma Vara Federal no muni-
cípio pernambucano, situado no Sertão
do Araripe, que atende determinação do
Conselho da Justiça Federal (CJF).

Estão abertas as inscrições, gra-
tuitas, para a 8ª Mostra Nacional
de Trabalhos de Qualidade do
Judiciário – Estratégia e Ges-
tão, que será realizada de 7 a 9
de novembro, no Auditório do
Superior Tribunal de Justiça.
Podem participar do evento,
trabalhos de magistrados e
servidores do Poder Judiciário
que tratem de experiências bem
sucedidas de gestão. O regulamento
está disponível no site
www.justicafederal.gov.br.

O Chefe de Gabinete do Desembargador Federal José
Maria Lucena, Guilherme Lima, assumiu o cargo de pre-
sidente da Associação Nacional de Chefes de Gabine-
tes dos Poderes Públicos e Entidades Privadas
(Anchegab). A instituição, que reúne representantes de
todo o País, foi criada há sete anos com o objetivo de
promover a troca de idéias e experiências dos profissio-
nais que atuam na área. Mais informações no site
www.anchegab.com.

Exposição apresenta
“Achados e perdidos”
O Setor de Segurança realiza, na próxi-
ma semana, uma exposição de objetos
perdidos no edifício-sede e anexos do
Tribunal, ao longo dos anos.  Estão in-
cluídos artigos variados, como óculos,
chaves, livros, guarda-chuva e gravata,
recolhidos no auditório do Pleno, Sala

das Turmas, banheiros e até no esta-
cionamento do prédio. A mostra de
“achados e perdidos” ficará exposta no
período de 9 a 13 de julho, no hall de
entrada do TRF5. Informações com
Gilvan, ramal 9376.


