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Dezembro

QUARTA

Aniversariantes
Juíza federal Polyana
Falcão Brito
SJPE

Aluízio Manoel Ferreira
VIP - Segurança

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

O presidente do
TRF5 José Baptista
de Almeida Filho
participou, ontem, da
reunião do Colégio
de Presidentes dos
Tribunais Regionais
Federais, ocorrida
na sede do TRF da
2ª Região, no Rio de
Janeiro/RJ. O
encontro foi presidido pelo
desembargador federal Joaquim Antônio
de Castro Aguiar, já que de acordo com
o estatuto da entidade as sessões são
dirigidas pelo presidente do Tribunal que
tenha jurisdição na sede da reunião.
Criado em outubro, o Colégio é formado
pelos cinco desembargadores federais

que presidem os
TRFs e terá
reuniões
periódicas para
discussão de
matérias comuns
às cinco regiões
da Justiça Federal.
A entidade tem
como objetivo
conhecer, discutir

e deliberar sobre temas e problemas de
caráter institucional, visando ao estudo
de matérias comuns de interesse dos
Tribunais Regionais Federais. Também
participaram do encontro as
desembargadoras federais Marli
Marques Ferreira (TRF3) e Sílvia Maria
Gonçalves Goraieb (TRF4).

Colégio de Presidentes reúne-se no Rio

Nesta quinta-feira, às
10h30, o desembarga-
dor federal Marcelo
Navarro será palestrante
da mesa de debates
“Legalidade e Controle
da Constitucionalidade”,
durante o IV Congresso
Nacional de Estudos
Tributários do IBET, que
acontece em São Paulo/SP.
Com o tema geral “Tributação
e Processo”, o congresso reunirá coor-
denadores, professores e alunos dos 22
cursos do Instituto Brasileiro de Estudos
Tributários, em todo território nacional.

Marcelo Navarro é
palestrante em
Congresso do IBET
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A Missa de Natal dos magistrados e servidores da
Justiça Federal na Paraíba será realizada na próxima
sexta-feira, às 8h30, no auditório da SJPB. A
solenidade religiosa será celebrada pelo arcebispo
Dom Aldo Pagotto, auxiliado pelo padre José Carlos,
da Paróquia de Fátima, no Miramar, e pelo diácono e
desembargador do TRF5, Petrucio Ferreira.

Petrucio Ferreira auxilia
Missa de Natal na SJPB

A Caixa Econômica Federal baixou e
unificou a taxa do empréstimo consigna-
do para servidores do Poder Judiciário. A
nova taxa é de 1,3% para os contratos
com prazo de até 72 meses. O novo
índice será aplicado aos contratos
firmados até o dia 20 de dezembro.
Informações com Luciana: 3419.2700.

Empréstimo consignado
com taxas mais baixas

A Subsecretaria
de Informática
adverte para um
novo vírus que
apaga arquivos e desabilita o
mouse. A praga virtual Live
Death faz perguntas antes de
destruir dados, com o
objetivo de atormentar os
usuários de computador,
contaminando e apagando
arquivos. O vírus se propaga
por e-mail, informando sobre
um game com o assunto ou
corpo do texto “The Game of
Live or Death”. Ao executar, o
usuário é enganado por um
jogo de perguntas e
respostas. Errando a
resposta seus arquivos são
apagados. Informações:
9360/9318.

Segurança
na rede

Processo Judicial Digital do TRF5
ganha mais um prêmio nacional.
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