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Outubro

SEGUNDA

Aniversariantes
Ministro Gilson Langaro
Dipp
STJ
 

Juiz Federal Alcides
Saldanha Lima

SJCE

Juiz Federal Tarcísio
Barros Borges
SJPE
 

Francisco Onésimo B. da Frota Jr.
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Lisiane Lima de Oliveira Ramalho
Gab. Des. Ridalvo Costa

Reinaldo José Cavalcanti G.
Bandeira
Gab. Des. Ridalvo Costa

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

A Justiça Federal na
Paraíba arrecadou
cerca de R$ 450 mil
nos leilões
realizados pela 6ª e
10ª Varas, em
setembro. O 1º
Leilão Unificado,
ocorrido na
Subseção Judiciária
de Campina Grande,
teve 19 bens arrematados. O resultado
demonstra o êxito do leilão judicial a

Página eletrônica favorece
leilões judiciais na Paraíba

partir da exposição
de sua página
eletrônica no site da
JFPB. O próximo
leilão de Campina
Grande está previsto
para os dias 3 e 13
de dezembro, no
auditório da
Subseção (Complexo
Judiciário do bairro

da Liberdade). Outras informações:
www.jfpb.gov.br.

Em comemoração ao Dia das Crianças,
a Diretoria Geral do TRF5 lança a
Campanha de Doação de Livros, com
o objetivo de criar uma biblioteca na
Escola do Pilar. A idéia é construir um
acervo que inclua desde obras da
Literatura Brasileira até livros didáticos
e paradidáticos, visando estimular a
criançada e os moradores da
comunidade a desenvolver o hábito da
leitura. Os livros doados devem ser

Ler é divertido, doar um livro é muito melhor

A Escola Superior da
Magistratura de Per-
nambuco (Esmape)
abre inscrições para
pós-graduação nas
matérias de
“Licitações, Contratos
Administrativos e
Responsabilidade
Fiscal” e “Mediação e
Arbitragem”. As aulas estão
previstas para este mês. Mais
informações: www.esmape.com.br.

Pós-graduação
na Esmape inicia
este mês

novos ou em bom estado de
conservação
e podem ser
entregues
até o dia 10
de outubro.
Seja
solidário!
Informa-
ções:
9763.

A Defensoria Pública Geral da União
(DPGU) abre concurso para defensor
público. Para concorrer a uma das 61
vagas ou fazer parte do cadastro de
reserva, os candidatos devem ter for-
mação em Direito, estar inscritos na OAB
e precisam ter, pelo menos, dois anos de
prática forense. As inscrições podem ser
feitas entre os dias 17 de setembro e 9
de outubro somente pelo site
www.cespe.unb.br/concursos/dpu2007.

Concurso para
Defensoria Pública i
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Navegar na
internet não é só
lazer ou busca de
informações, há o risco
de pegar um vírus ou ter
dados roubados do
computador. Por isso, é
fundamental ter antivírus,
programa de correio
eletrônico e navegador
atualizados com programas
de segurança.
Fonte: www.ufscar.br.

CJF libera aos Tribunais Regionais
Federais R$ 255,9 milhões para
pagamentos de Requisições de
Pequeno Valor (RPVs).


