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Dia do Dentista
Dia da Democracia

Profissionais da Imprensa pernambucana
têm encontro no TRF5.

O desembargador federal Ridalvo Costa
vai receber a Medalha Epitácio Pessoa,
conferida pela Assembléia Legislativa do
Estado, nesta quinta-feira, a partir das
18h, no auditório da Seção Judiciária da
Paraíba (SJPB). A homenagem ao
decano da Justiça Federal no Brasil será
feita na abertura do seminário
comemorativo pelos 40 Anos da
Reinstalação da Justiça Federal no
Estado, promovida pela SJPB nesta
quinta e sexta-feira.

Ridalvo Costa
recebe Medalha
Epitácio Pessoa

Esse foi o tema abordado pelo coronel e
professor Almir Mendes (Fundação Getú-
lio Vargas e Escola Nacional de Adminis-
tração Pública), ontem, na Sala das
Turmas do TRF5. A palestra fez parte da
Semana do Servidor, promovida pelo
TRF5 através
da Escola de
Magistratura
e Diretoria
Geral. O
evento tem
patrocínio da
Caixa Econô-
mica Federal.

Novas Regras da Aposentadoria
Dois servidores do Conselho da Justiça
Federal vão abrilhantar a programação
de palestras nesta quinta-feira, a partir
das 17h, no auditório do Pleno, com
transmissão simultânea para as Seções

Judiciárias vinculadas. Alzira Lúcia
Fidelis e Márcio Cerqueira vão esclare-
cer as dúvidas sobre “As Novas Regras
da Aposentadoria e Pensões do Servi-
dor Público”.

Em virtude das obras que estão sendo
realizadas no local, a Seção de Malotes
estará fechada nesta sexta-feira (26/10).
As correspondências tipo Sedex, Cartas
Registradas e ARs devem ser entregues
até hoje, enquanto a entrega das demais
correspondências deve ocorrer no
mezanino do edifício-sede. Outras infor-
mações podem ser obtidas com Airon ou
Flávio, pelo ramal 9392.

Seção de Malotes fecha
nesta sexta-feira

Até amanhã prosseguem as comemora-
ções pelo Dia do Servidor Público (28 de
outubro), no TRF e nas Seções Judiciá-
rias da 5ª Região. Neste ano, a progra-
mação é regionalizada, contendo ativida-
des culturais  e palestras, acompanhadas
através de videoconferência. Cada uma
das Seções também preparou um pro-
grama especial. Em Alagoas, estão in-
cluídas apresentações de artistas locais,
música, teatro, dança, poesia e exposi-
ções (foto e pintura). Em Pernambuco,

Tribunal e Seções Judiciárias
comemoram Semana do Servidor

“Como Planejar o dia-a-dia
com Sucesso”

foram realizadas palestras e debate, com
participação de magistrados e servidores. p
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Por menor que
seja, evite jogar o lixo
nas ruas, rios, terrenos
baldios, parques e outros
locais públicos. Ponha o lixo
doméstico em sacos plásticos
e evite que ele se rompa. Use
saquinhos dentro do carro e,
sempre que for a algum lugar,
traga seu lixo de volta.

Fonte: www.brotas.com.br/
brotas_ambiental.asp.


