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QUARTA

Aniversariantes
Nadja Santiago de Mello
Gab. Desa. Margarida Cantarelli

Bruno Fernando Santos Lemos
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante

Camila Dechicha Parayba
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia Interamericano das
Relações Públicas

Mutirão na Paraíba agiliza aposentadoria
de idosos.

Decano da Justiça Federal
no Brasil, o desembargador
federal Ridalvo Costa
receberá uma homenagem
especial nesta quinta-feira,
em Brasília, durante a
inauguração da nova sede e
das comemorações pelos 35
anos da Associação dos
Juízes Federais do Brasil
(Ajufe). O professor e
magistrado é o único dos
fundadores da associação
ainda em atividade. Natural
de Caicó (RN), Ridalvo Costa
tornou-se bacharel em Ciências
Jurídicas e Sociais pela Faculdade de
Direito do Recife. Exerceu diversas
funções na área jurídica, onde atuou
como advogado, promotor de justiça, juiz
eleitoral, juiz do Trabalho, juiz federal e
professor de Direito Processual Civil na
Faculdade de Direito da UFPB.
Ingressou na Justiça Federal em outubro
de 1968 e, em março de 1989, foi
promovido ao Tribunal Regional Federal
da 5ª Região (TRF5), onde foi o primeiro
presidente desta Corte, no período de
1989 a 1990.

Ridalvo Costa é homenageado
pela Ajufe em Brasília

A Subsecretaria
de Informática
lança hoje o novo
site do TRF5, que
traz inovações,
funcionalidade e
design mais mo-
derno. Na página
de abertura, os conteúdos fo-
ram agrupados sob títulos que
facilitam a localização. A estru-
tura de codificação foi revista
para atender às recomenda-
ções de acessibilidade Web.
Além disso, conta com um
programa gestor de conteúdo
na administração do próprio site,
proporcionando atualizações mais
freqüentes.

Recibo escolar

Na próxima quinta-feira, o desembarga-
dor federal Luiz Alberto Gurgel de Faria
participa do lançamento coletivo da 4ª
edição do livro “Código Tributário
Nacional Comentado”, publicado em co-
autoria com mais oito renomados juris-
tas do País. Lançada pela Editora Re-
vista dos Tribunais, a obra reúne
comentários de magistrados com amplo
conhecimento teórico e prático em

matéria tributária, como Eliana Calmon
Alves, Manoel Álvares, Maria Helena Rau
de Souza, Odmir Fernandes, Regina
Helena Costa, Sérgio Feltrin Corrêa,
Vladimir Passos de Freitas e Zuudi
Sakakihara. O trabalho resulta de pes-
quisa profunda, fundamentada em dou-
trina de ponta e jurisprudência atualizada.
O lançamento editorial ocorrerá às 18h,
na Livraria RT, em São Paulo/SP.

Luiz Alberto Gurgel participa de lançamento coletivo

Novo site do TRF5

Termina, no próximo dia 1º, o prazo
para entrega dos recibos escolares,

que deverão ser protocolados via
SIGA, no Protocolo Administrativo

situado na Seção de Malotes.
Informações: 9864.


