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Aniversariantes

Tomam posse novos diretores do
TRF5.

A diretora-ge-
ral Sorária
Caio e a dire-
tora da Se-
cretaria Admi-
nistrativa Ná-
dia Formiga
reuniram-se,
ontem, com
os chefes de
gabinetes
dos desembargadores desta Corte para
discussão das ações previstas para
2008, que fazem parte do Plano de
Ação. O diretor da Subsecretaria de
Apoio Especial (SAE), Rivo Ribeiro Silva,

Plano de Ação é discutido com
chefes de gabinetes do TRF5

falou sobre o
projeto  Briga-
da de Incên-
dio e capaci-
tação para os
brigadistas, e
o diretor da
Subsecretaria
de Adminis-
tração Predial
(SEAP), Ari-

berto Moraes, fez uma apresentação da
estrutura e funcionamento das edificações
desta Corte. Durante o encontro foram de-
batidas sugestões visando à melhoria dos
serviços prestados pela SEAP.

Prossegue até amanhã, em João
Pessoa, a “V Semana Cultural da
JFPB” em alusão aos 40  anos de
reinstalação da Justiça Federal na
Paraíba. O evento foi aberto na
segunda-feira, pelo juiz federal Rogério
Fialho (diretor do Foro) e o juiz federal
Alexandre Luna Freire proferiu a
palestra “O Jurista Bento de Faria”.

Além de Exposição do Acervo do Mi-
nistro Bento de Faria (STF), a progra-
mação incluiu apresentação da Orques-
tra de Violões da Paraíba, lançamento
de revista em quadrinhos, exposição
coletiva de servidores e Pastoril Profa-
no. Até amanhã prosseguem atividades
culturais, a exemplo de apresentações
de violão e violino, lançamento do CD

Semana Cultural marca 40 anos de reinstalação da JFPB

O Conselho da Justiça Fede-
ral prorrogou os prazos pre-
vistos para o Concurso Nacio-
nal de Remoção 2008. O
trancamento do SINAR para
emissão de novos requeri-
mentos pelo servidor (na tela
do login do SINAR) vai até o
dia 11 de abril e o cadastra-
mento do pedido de remo-
ção pelo servidor, no SI-
NAR, termina no dia 18. Já a
validação do pedido de remoção pelo ór-
gão de origem do candidato (módulo ain-
da não disponível), termina no dia 30 de
abril. Informações: www.cjf.gov.br.

CJF prorroga prazos
para Concurso de
Remoção/2008
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Ceamaraíba e show
de encerramento
com o poeta e
cantador popular
Jessier Quirino, na
sexta-feira, às 11h,
no auditório da
SJPB, com entrada
gratuita.

Além de estar atento às
regras de ortografia,
concordância e regência, para
escrever bem é preciso ter
cuidado e evitar vícios de
linguagem, como a tautologia.
A tautologia ou pleonasmo é
um termo ou texto redundante,
como o clássico “subir para
cima”, que deve ser
eliminado. Alguns exemplos:
“elo de ligação”, “acabamento
final”, “detalhes minuciosos”,
“de sua livre escolha”,  “a seu
critério pessoal”, “encarar de
frente”, “outra alternativa”,
“vereador da cidade”, “certeza
absoluta”, “todos foram
unânimes”, “possivelmente
poderá ocorrer”, “grande
maioria” e “escolha opcional”.
Fique atento para fugir de
expressões desse tipo.

Vícios de
linguagem

Fonte: Wikipédia


