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Outubro

TERÇA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Juiz Federal Bianor Arruda
Bezerra Neto
SJPB

Marilene Tavares de Souza
Gab. Des. Petrucio Ferreira

Marcos José Claudino do Rêgo
Gab. Des. Francisco Wildo

Dia Mundial
dos Correios

Eventos do CJF debatem Juizado
Especial Federal.

Desembargadores e juízes
federais dos Estados de
Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe participam,
no período de 8 a 10 de
novembro próximo, da
reunião anual promovida pela
Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região, com
patrocínio da Caixa Econômi-
ca Federal. O “V Encontro Regional para
Juízes Federais da 5ª Região” ocorrerá
em Natal (RN). A solenidade de abertura

será dirigida pelos
desembargadores federais
José Baptista de Almeida
Filho (presidente do TRF5)
e Margarida Cantarelli
(diretora da Esmafe5). A
conferência inaugural “Os
Grandes Sistemas do
Direito” vai ser ministrada
pelo jurista Mario Losano,
professor da Università del

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
e da Università degli Studi di Torino
(Itália). O evento prossegue até o sábado

Em sessão solene na
Assembléia Legislativa
do Estado, às 18h desta
terça-feira, o desembar-
gador federal Ridalvo
Costa recebe o Título
de Cidadão
Pernambucano. A
homenagem ao decano
da Justiça Federal no
Brasil será feita pelos
deputados Guilherme
Uchoa e Ciro Coelho,

respectivamente
presidente da
Assembléia e autor da
Resolução nº 669, que
homenageia o magistrado
natural de Caicó, no Rio
Grande do Norte. A
solenidade acontecerá no
Plenário do Palácio
Joaquim Nabuco (Rua da
Aurora) e será prestigiada
por autoridades políticas,
jurídicas e militares.

Parlamentares homenageiam Ridalvo Costa

(10/11) e
contará com a
participação de
quatro
ministros do
Superior
Tribunal de
Justiça: José
Delgado,
Gilson Dipp
(coordenador-
geral da Justiça Federal),
Francisco Falcão e José de
Castro Meira.

TRF5 promove V Encontro de Juízes Federais

O Tribunal de Justiça de Pernambuco
(TJPE) abriu inscrições para o concurso
de voluntários nos Juizados Especiais.
As vagas são para os cargos de juiz
leigo, conciliador, mediador e assistente
de serviço voluntário. Os selecionados
receberão uma bolsa para as despesas
e as inscrições vão até o dia 15 de
outubro, pelo site www.sismeta.com.br.
Informações: 3223.1068.

TJPE seleciona
voluntários para
Juizados Especiais
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A propagação de
vírus na Internet
deve-se aos usuários
que não atendem às
recomendações das
empresas especializadas e
fazem downloads de
arquivos executáveis e
cliques em links recebidos
de usuários desconhecidos.
Portanto, caso receba e-mails
contendo links e arquivos
desse tipo não abra nem
execute. Isso pode infectar
seu computador e ocasionar
roubo de informações
confidenciais e destruição de
arquivos essenciais ao bom
funcionamento do seu
sistema operacional.

Fonte: Subsecretaria de Informática do TRF5.
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