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Perfil

Aniversariantes
Silvia Helena M L Gusmão
Manutenção Predial
Tereza C Vilanova Pessoa
Recursos
Rouse Cleide C C Barbosa
Distribuição
Walmir Ferreira Batista
Multiforte Segurança

Esmafe/RN promove

concurso literário

Servidor aprovado

recebe padrão dia 1º

Geraldo Apoliano é
novo cidadão de
Campina Grande

Americana profere

palestra no Tribunal

Situação vacinal

vai ser avaliada

Marianne Peretti

assina obra no TRF
A artista plástica
Marianne Peretti
veio ao TRF/5ª
colocar sua assi-
natura na obra de
arte instalada no
Pleno. Nesta
Corte, a artista franco-brasileira foi
recebida pela presidente Margarida
Cantarelli. O teto da capela do TRF/5ª
também é de autoria de Marianne Peretti.

Os servidores que iniciaram seu período
de gestão em 1º de outubro de 2003 e
foram aprovados na avaliação de
desempenho do Proged vão receber um
padrão em 1º de outubro de 2004. Já
aqueles servidores, cujos avaliadores
não entregaram suas fichas de avaliação
de desempenho, na Subsecretaria de
Pessoal, podem sofrer prejuízos
financeiros. Maiores esclarecimentos
com Soraya Portugal (9335).

O Núcleo da Escola de Magistratura
Federal no Rio Grande do Norte
abriu inscrições ao concurso literário
Juizados Especiais em Poesia e
Cordel, sob o tema “Juizado para o
Povo”. Este concurso patrocinado
pela Caixa conta com apoio da
Fundação José Augusto e é inédito
no país. Podem se inscrever
pessoas com idade acima de 55
anos que tenham ações ajuizadas
nos Juizados Especiais Federais do
Rio Grande do Norte. As inscrições
estarão abertas até 23 de outubro,
no Edifício sede da Justiça Federal,
em Natal. O 1º lugar em poesia
receberá R$ 500,00 e o 1º lugar em
cordel, R$ 500,00.

Três dos quatro servidores do TRF/5ª
que participam do concurso de juiz
federal substituto foram classificados
para a próxima fase do processo de
seleção. Na primeira prova subjetiva
classificaram-se Polyana Falcão Brito
(136,92 pontos), Roberta Walmsley
Carneiro (132,44) e Flávio Roberto de
Lima (116,68). Os três vão se submeter
à segunda prova subjetiva dia 6 de
outubro.

Concurso de juiz

aprova servidoresParaibana de João
Pessoa, Áurea Ferreira
de Brito ocupa cargo co-
missionado desde 2000,
lotada no gabinete da desembargadora
Margarida Cantarelli. Formada em
Ciências Sociais pela UFPE e em
Direito pela Unicap, Áurea gosta de ir a
cinemas e teatros, passear na cidade
para ver pontos turísticos. Também
gosta de boa música em barzinhos e
de passear em shoppings.

Classificados
Para anunciar basta ligar

9018, 9019 ou 9021

Pratos do DiaYaksoba
Fígado à brasileiraBacalhau ao PipoFilé de peito

Carne assada com pimentãoOmelete

A partir das 12 horas desta
segunda-feira, a Seção de
Enfermagem do TRF/5ª estará
visitando as diferentes unidades
em funcionamento no edifício-
sede e seus anexos, com o
objetivo de verificar a situação
vacinal dos servidores. Para os
adultos são recomendadas as
vacinas contra difteria, tétano,
hepatite A e B, caxumba e rubéola.
Nessa visita, também será feito um
cuidadoso levantamento do estado
de saúde dos respectivos
servidores. Outras informações
podem ser obtidas através dos
ramais 9295 e 9297.

A professora norte-americana Toni Fine
profere às 15h de hoje, na Sala das Tur-
mas, no 2º andar do edifício-sede do
TRF/5ª, palestra sobre o tema “Sistema
Judiciário Norte-americano com foco em
modelos e aspectos que podem ser
úteis ao atual debate da reforma do judi-
ciário brasileiro”. Promovida pela Escola
de Magistratura Federal e aberta ao pú-
blico, a palestra terá tradução simultânea.
Toni Fine é diretora de Programas
Internacionais e de Pós-Graduação da
Faculdade de Direito Cardozo, em Nova
York, e já dirigiu os programas de direito
global, e de pós graduação em
jurisprudência comparada na Faculdade
de Direito de Nova York University (NYU).


