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Outubro

QUARTA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Juiz Federal Sérgio José
Wanderley de Mendonça
SJAL

Flávia Regina Peixoto Santana
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Rafael Eugênio P de Matos Pacheco
Gab. Des. Paulo Gadelha

A realização de um
seminário, nesta quinta e
sexta-feira, marcará o
início da comemoração
alusiva aos “40 Anos de
Reinstalação da Justiça
Federal na Paraíba”.
Realizado no auditório da
Seção Judiciária da
Paraíba, o evento inclui palestras e uma
homenagem especial ao desembargador
federal Ridalvo Costa. A solenidade será
aberta pelo desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho (presidente do
TRF5) e pelo juiz federal Rogério Fialho

(diretor do Foro da SJPB). “O Juiz
Federal e a Dimensão Ética da
Magistratura” é o tema da palestra
inaugural, que será proferida pelo juiz
federal Alexandre Luna Freire (diretor do
Núcleo da Esmafe/PB). Em seguida, o

Uma ginástica
laboral abriu a
programação de
ontem, anteceden-
do a palestra “Quali-
dade de Vida”, com
o médico Daniel
Kitner. Nesta quarta-
feira, o professor
Almir Mendes
(Fundação Getúlio Vargas e Escola
Nacional de Administração Pública)

Programação da Semana do Servidor

O tema “As Novas Regras da
Aposentadoria e Pensões do Servidor
Público” será abordado por dois
especialistas e servidores do Conselho
da Justiça Federal. A Analista Judiciária
Alzira Lúcia Fidelis apresentará a parte
teórica, enquanto Márcio Cerqueira
tratará da parte prática. A palestra
acontece nesta quinta-feira, às 17h, no
auditório do Pleno, com transmissão
simultânea para as Seções Judiciárias.

Aposentadoria e Pensões

falará sobre o tema “Como Planejar o
dia-a-dia com Sucesso”.

A partir de
novembro,
será retoma-
do o serviço
odontológico
para os
servidores do
TRF5. O atendimento será feito por
quatro odontólogas do Tribunal e,
temporariamente, contará com a
colaboração de auxiliares do Setor de
Enfermagem. As atividades foram
suspensas por recomendação do
Tribunal de Contas da União (TCU),
após auditoria realizada em 2006.
Para atender às determinações do
TCU, a atual administração já iniciou o
processo de licitação visando a
contratação de quatro atendentes
para auxiliar a equipe de dentistas.

Serviço odontológico
será retomado

“Combate à Lavagem de Dinheiro” é
tema de curso on line.

SJPB comemora reinstalação da Justiça Federal
desembargador Ridalvo Costa
fará pronunciamento e receberá
homenagens da Associação
dos Servidores da Justiça
Federal e Universidade Federal
da Paraíba, entre outras
instituições. Na manhã de
sexta-feira, o desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel vai
presidir a mesa de debates do
seminário e a conferência de
encerramento “A Justiça
Federal da República” será
feita pelo presidente José
Baptista.
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