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Abril

QUARTA

Aniversariantes
José Arlindo de França
Apoio Especial
Vera Maria Correia Brandão
Precatórios
Maria Madalena Salsa Aguiar
Gab. Des. José Baptista
Oseás Félix de Oliveira
Soservi
Quinta, 1º de maio
Mônica Virgínia Monteiro Pereira
Gab. Des. José Maria Lucena
Luiz Fernando de Lima Bezerra
VIP – Segurança
Maria Cristina Gomes Barbosa
Soservi

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.

Hoje é o último dia do cadastro dos
crachás para os retardatários

(servidores, funcionários e
estagiários). O serviço está sendo
feito no foyer do Pleno (1º andar),

das 14h às 18h. Informações: 9444.

O juiz federal Rogério de
Meneses Fialho Moreira,
diretor do Foro da Seção
Judiciária da Paraíba, vai ser
empossado no cargo de
desembargador do TRF da
5ª Região, às 16h da próxima
segunda-feira. O magistrado
foi nomeado no dia 15 de
abril pelo Presidente da
República, Luiz Inácio Lula
da Silva, e a cerimônia de posse
acontecerá em sessão solene, no Salão
do Pleno. O mais novo membro desta
Corte ocupará a vaga aberta pelo
falecimento do desembargador Petrucio

Rogério Fialho toma posse no dia 5
Ferreira, ocorrido em
dezembro passado. Durante
a solenidade, representantes
do Ministério Público Federal
e da Ordem dos Advogados
do Brasil, Seccional Paraíba
(OAB-PB), falarão em nome
das instituições que
representam. Em nome do
Tribunal, a saudação ao novo
desembargador será feita

pelo conterrâneo desembargador federal
Paulo Gadelha. Em seguida, Rogério
Fialho fará o discurso de posse diante de
autoridades civis e militares dos seis
Estados da Região.

O compartilhamento da junta médica de
saúde é objeto de convênio entre o
TRF5 e a Gerência Regional de
Administração do Ministério da
Fazenda em Pernambuco, assinado,
ontem, pelo desembargador federal
José Baptista de Almeida Filho e pelo
gerente regional José Eudes de Araújo
Lima. O convênio estabelece um
acordo de cooperação para
intercâmbio das equipes médicas das

duas instituições, com o objetivo de
realizar exames e emitir laudos médico-
periciais. A partir de agora, as perícias
médicas poderão ser realizadas pela
junta médica oficial dos dois órgãos. O
presidente José Baptista lembrou que
“a interação entre órgãos é salutar.
Perseguimos interesses comuns em
nome do serviço público”. A
formalização de convênios nesses
mesmos moldes está sendo fechada

pelo TRF5 com o Tribunal Regional
Eleitoral (TRE/PE) e o Tribunal Regional
do Trabalho (TRT/6ª Região).

Estão abertas as inscrições para
o “I Seminário Nordestino de
Propriedade Intelectual” e “XVI
Simpósio Transnacional de
Estudos Científicos”. Os encon-
tros serão realizados no perío-
do de 26 a 30 de maio, no audi-
tório da Universidade Federal
de Sergipe (UFS), com apoio
da Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região e Seção
Judiciária de Sergipe. As
inscrições devem ser feitas no
Departamento de Direito da UFS ou
no Juizado Especial Federal de Sergipe.

Esmafe e SJSE
apóiam eventos

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Importante

Círculo de Conciliação no TRF5
supera expectativas.

TRF5 e Fazenda firmam convênio para perícias médicas


