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Abril

SEGUNDA

Aniversariantes
Erotildes Bandeira de Arruda
Biblioteca
João Raphael Bezerra Santos
Orçamento e Finanças

Dia das Américas

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

A diretora-geral Sorária Caio reúne,
hoje, assessores dos gabinetes dos
desembargadores para apresentação
do Plano de Ação 2008, onde serão
destacadas as principais ações
previstas para este ano. A Tabela de
Classes do Conselho Nacional de
Justiça será apresentada pela diretora
da Secretaria Judiciária, Telma Motta,
enquanto o diretor da Subsecretaria de

Plano de Ação 2008 é debatido por assessores
Informática, Massanori Takaki, abordará
Funcionalidades do Sistema. Em
seguida, vai ser aberto o debate para
sugestões sobre questões relevantes
para a melhoria dos serviços do TRF5
e com o objetivo de aperfeiçoar o
Sistema Esparta (utilizado na Justiça
Federal da 5ª Região). O encontro tem
início às 15h, na Sala de Reunião da
Presidência.

Dos 2.726 inscritos no último concurso
para juiz federal da 5ª Região, apenas 21
candidatos foram aprovados e tomam
posse na próxima quarta-feira.

Permuta
O técnico judiciário Jurandir dos

Santos Júnior (Tribunal de Justiça
do Distrito Federal) quer permutar

com servidor do TRF5 ou da Seção
Judiciária de Pernambuco. Contato:

(061) 3343.7365 e 3343.2691.

A partir de hoje, a Justiça
Federal no Ceará tem novo
prefixo telefônico. No edifício-
sede, no Centro, o prefixo 3452
passará para 3521 e as demais
linhas telefônicas continuarão
com os mesmos ramais. Com
a mudança, o número do PABX
será alterado para 3521-2500.
Já no prédio anexo, o número
do PABX passa a ser 3391-
5800, enquanto que os
demais telefones mudarão somente o
prefixo, de 3266 para 3391. Até a próxima sexta-feira, das 8h às

12h e das 14h às 18h, a
Subsecretaria de Engenharia e
Administração Predial realiza o
cadastro dos servidores para os
novos crachás. Funcionários e
requisitados deverão comparecer ao
foyer do Pleno, munidos de
documento de identidade, de acordo
com o seguinte cronograma: hoje (7º
e 6º andares), terça (5º e 4º andares),
quarta (3º, 2º e 1º andares), quinta
(térreo, mezanino e Anexo I) e sexta-
feira (Anexos II e III e retardatários).
Informações: 9444.

Cadastro para crachá
termina dia 18

Justiça Federal no
Ceará tem novo
prefixo telefônico

O diretor do Núcleo
Nordeste da Escola
de Administração
Fazendária (Esaf-
NE), Wilson
Rodrigues Aquino,
reuniu-se com o
desembargador
federal convocado
Hélio Ourém
Campos, na última
sexta-feira, no gabinete do TRF da 5ª
Região. O encontro teve o objetivo de
acertar a realização de um seminário

Magistrado e diretor da Esaf/NE
acertam seminário sobre sonegação

sobre sonegação
fiscal, destinado a
profissionais
liberais,
empresários,
representantes do
Ministério Público,
estudantes e
profissionais do
Direito. O evento
busca debater a

alteração da Lei nº 8137/90, que trata de
crimes contra a ordem tributária,
econômica e relações de consumo.

De 28 de abril a 9 de maio, a Defensoria
Pública da União em Pernambuco realiza
inscrições para o III Exame de Admissão
ao Estágio Forense. As inscrições serão
efetuadas na sede da DPU-PE (Avenida
Dantas Barreto, 1090). Os interessados
devem apresentar comprovante de
matrícula, original e cópia da carteira de
identidade. Informações: 3224.0256 ou
www.dpu.gov.br.

Estágio na Defensoria
Pública da União

Wilson Aquino
e Hélio Ourém


