
13Edição nº 893
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pela Seção de
Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região Fotos: Getulio Bessoni

Dezembro

QUINTA

Aniversariantes
Juíza federal Danielle
Souza de Andradre e Silva
SJPE

Gustavo Pacífico Cabral
Secretaria Judiciária
José Manoel Ferreira
Natiflora
Erivaldo Marques
Distribuição

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Tribunal elege novo presidente.

A Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região promoverá no dia 18 de
dezembro, a partir das 17h30, no
edifício-sede do TRF5, o lan-çamento
do livro “Os Grandes Sistemas
Jurídicos” do professor Mario Giusepe
Losano. A obra traz uma descrição
universal do Direito para um mundo
globalizado e multicultural. Antes do
lançamento literário, que será realizado
no foyer do Pleno, o professor italia-no
vai proferir a palestra “A Utilida-de da
Metodologia dos Grandes Sistemas
Jurídicos nos Estudos Contemporâneos
do Direito”, na Sala das Turmas (2º
andar). Serão conferidos certificados
aos participantes da palestra.

Mario Losano lança livro no Tribunal

O segundo exemplar da
Revista da Seção Judi-
ciária de Alagoas será
apresentado à comuni-
dade jurídica e acadê-
mica nesta sexta-feira,
às 17h, no auditório da
SJAL. Durante o lança-
mento do informativo,
que tem produção

científica de magistrados
da Justiça Federal no
Estado, serão premiados
os vencedores do
Concurso de Monografias
promovido pelo Núcleo
seccional da Esmafe, que
este ano homenageia o
desembargador federal
Ridalvo Costa.

Revista da SJAL será lançada amanhã
Para quem pensa em fazer
algo diferente neste Natal, uma
boa opção é procurar uma
agência dos Correios e pegar
uma das milhões de cartinhas
de crianças pobres dirigidas ao
Papai Noel. Há pedidos
inacreditáveis, como um panetone, um
caderno, uma cesta básica até uma
blusa de frio para a avó. Você pode ser

Natal dos Correios
a Mamãe ou
Papai Noel de
gente que
não tem com
quem contar.
É só pegar a
carta e

entregar o presente numa agência dos
Correios até o dia 20 de dezembro.
Espalhe essa idéia!

Magistrados e
servidores desta
Corte estarão
reunidos, na
próxima quarta-
feira, para o
encerramento das
atividades de 2007. O evento
tem início às 18h, no pátio
externo do TRF5. Será
servido um coquetel,
acompanhado de sucos e
refrigerantes. A Orquestra Minami e o DJ
Nando (servidor Fernando Cunha) são as
principais atrações da festa.

Encerramento das
atividades no TRF5
será dia 19

Permuta
Geraldo Alves da Silva Júnior, da

Subseção de Resende-RJ, gostaria
de permutar com servidor de qual-

quer unidade da Justiça Federal da
5ª Região. Maiores informações

com Ricardo, ramal 9404.

Fernando
Cunha


