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Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Maria Rejane Delgado N. de Alencar
Gab. Des. José Baptista

Izadora Albuquerque e Silva
Gab. Des. Paulo Roberto

Milton Antônio Gomes
VIP - Segurança

Dia do Oficial de Justiça
Dia do Farmacêutico
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A última edição da revista CEJ traz uma
nova seção. Com o espaço “Memória
da Justiça Federal”, o Centro de
Estudos do Judiciário pretende divulgar
artigos jurídicos, assinados por
magistrados e juristas de todo o País,
promovendo a consolidação da
memória institucional e o registro da

contribuição da Justiça Federal ao
exercício da cidadania. A criação da
seção colabora com os objetivos do
projeto do Conselho da Justiça Federal,
Memória Documental da Justiça
Federal, que visa preservar a
documentação histórica e resgatar a
história do Direito e do Poder Judiciário.

Permutas
O Analista Judiciário Hedwio Car-

valho (STJ) quer permutar com
servidor da 5ª Região,

preferencialmente do Ceará.
Contato: (85) 3452.2790.

Para quem se
interessa por
concursos públicos, a
Petrobras anunciou que
pretende antecipar o
concurso que seria realizado
em 2008 para o final desse
ano. A estatal pretende
contratar em média 750
profissionais efetivos para
operar a refinaria que será
instalada em Pernambuco.

Ana Lúcia Gomes da Silva (Técni-
ca Judiciária da 2ª Região), no
Rio de Janeiro, quer permutar

 com servidor da 5ª Região.
Contato: (21) 9403.1701.

Revista traz Memória da Justiça Federal

A Divisão de Pagamento de Pessoal in-
forma que não será fornecida a margem
consignável entre os dias 5 e 10 de cada
mês, conforme Ordem de Serviço nº 13
(19 de maio de 2006). A equipe da
Divisão argumenta que a suspensão
nesse período ocorrerá por conta do
fechamento da folha de pagamento.

Folha informa sobre
margem para empréstimo

A cerimônia de
conclusão da
primeira turma da
Tele Sala do Ensino
Médio do TRF5
ocorreu, na tarde
desta terça-feira, no
auditório da
Esmafe5. A diretora-
geral Sorária Caio
abriu a solenidade
destacando a
importância da
Educação para o
crescimento
profissional e agradecendo aos
idealizadores do projeto, instituído na
gestão do desembargador federal

Geraldo Apoliano e
mantido pelos
presidentes Margarida
Cantarelli e Francisco
Cavalcanti. Severina
Ferreira da Silva,
oradora da turma
composta de 33 alunos,
agradeceu a
oportunidade e lembrou
que “nunca é tarde para
aprender”. No
encerramento da
cerimônia, o Presidente
do TRF5 José Baptista

de Almeida Filho parabenizou a turma
que “aliou o estudo ao trabalho”. “A
busca pelo conhecimento é infindável, os

Tele Sala do Ensino Médio forma primeira turma
livros são as
grandes fontes do
saber e não
podem ser
superados pela
Informática”. Citou
o Presidente Luiz
Inácio Lula da
Silva como um
exemplo de
superação, que
“nasceu num
distrito pobre de
Garanhuns (PE)
e chegou à
Presidência da
República por
duas vezes”.

Djair
Correia e
José
Baptista

Severina
Ferreira

Direito Tributário no Brasil Atual é
debatido no TRF5.


