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Outubro

SEGUNDA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Maurício Vicente Ferreira
VIP - Segurança

Nesta terça-feira,
a Turma Nacional
de Uniformização
da Jurisprudência
dos Juizados
Especiais
Federais (JEFs)
realiza sessão
ordinária na sede
do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. A
Turma, presidida pelo coordenador-geral
da Justiça Federal, ministro Gilson Dipp,
é composta por dez juízes federais

Turma Nacional de Uniformização
se reúne amanhã na sede do STJ

oriundos das
Turmas Recursais
dos Juizados
Especiais
Federais, sendo
dois juízes de
cada região da
Justiça Federal.
Na última sessão
do CJF, realizada

no Recife, foram designados dois novos
membros para o colegiado da Turma: os
juízes federais Élio Wanderley de
Siqueira e Ricarlos Almagro Vitoriano.

A Campanha de Doação de Livros para a
biblioteca da Escola do Pilar prossegue até o
dia 10 de outubro, em comemoração à semana
da criança. Lançada pela Diretoria Geral do
TRF5, a campanha tem o objetivo de construir
um acervo variado, incluindo Literatura Brasileira,
livros didáticos e paradidáticos, visando
estimular a criançada e os moradores da
comunidade a desenvolver o hábito da leitura.
Os livros doados devem ser novos ou em bom
estado de conservação. Informações: 9763.

Ler é divertido, doar um livro é muito melhor
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Segundo a Orga-
nização Mundial da
Saúde, 36 milhões de
pessoas morrerão, este
ano, em todo o mundo, em
decorrência de doenças crô-
nicas, como o câncer, as en-
fermidades cardíacas, a
diabete, a obesidade e o aci-
dente vascular cerebral (derra-
me). Cerca de 80% das mortes
por infarto e derrame poderiam
ser evitadas com adoção de
dieta saudável, atividade física
regular e eliminação do cigarro.

Para atender aos interessados em
informações sobre o próximo

concurso público para servidores
desta Corte, o TRF da 5ª Região

disponibilizou o telefone (81) 3425.
9876. O atendimento será feito pela

servidora Cristina Bandim, de
segunda à quinta-feira, das 8h às 15h,

e na sexta-feira, das 8h às 12h.

Informações sobre
concurso do TRF5

Fonte: DAMS (TRF5)

O desembargador federal
Ridalvo Costa recebe o Título
de Cidadão Pernambucano,
concedido pela Assembléia
Legislativa do Estado. Natural
de Caicó (RN), o magistrado
foi promovido ao Tribunal
Regional Federal da 5ª Região
(TRF5), em março de 1989, e
foi o primeiro presidente desta
Corte, no período de 1989 a
1990. A homenagem ao
decano da Justiça Federal no Brasil
acontecerá nesta terça-feira, às 18h, no
Plenário do Palácio Joaquim Nabuco
(Rua da Aurora – Boa Vista).

Ridalvo Costa
é Cidadão
Pernambucano

TRF5 libera R$ 38,2 milhões em
RPVs, a partir desta semana.
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