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Juízes debatem acordo ortográfico
e literatura nordestina na Esmafe

Nutricionista no TRF5 “Ou esfola...ou arrebenta”
realiza prévia carnavalesca
no dia 8 de fevereiro

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

A literatura nordestina
e o acordo ortográfi-
co em vigor, que es-
tabelece diversas mu-
danças com o objeti-
vo de unificar países
de língua portuguesa
e simplificar a escrita,
serão tratados em
curso promovido pelo
Tribunal e Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região, no
período de 12 a 14 de fevereiro, no audi-
tório do Anexo I. Além de conferir o que
muda no nosso jeito de escrever, o curso
incluirá um debate sobre a obra de gran-

des nomes da literatu-
ra regional, como os
escritores Osman
Lins, Mauro Motta,
Neide Castro, Napo-
leão Maia Filho e Gra-
ciliano Ramos. Estão
sendo oferecidas 40
vagas para juízes fe-
derais dos seis Esta-
dos da Região (Per-

nambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Ceará, Alagoas e Sergipe). As aulas se-
rão realizadas no auditório da Esmafe5 e
transmitidas, por videoconferência, para
as Seções Judiciárias vinculadas.

O bloco “Ou esfola... Ou arrebenta” promoverá prévia
carnavalesca no dia 8 de fevereiro, no Bairro do Reci-
fe. O evento será realizado na Praça do Arsenal, em
frente ao Teatro Mamulengo, a partir das 16h. A diver-
são da festa ficará por conta da Orquestra do Maestro
Lúcio, Aurinha do Coco e Boi de Mainha. Camisas e
informações com Rosângela Vilar, ramal 9464.

A nutricionista Raquel Carneiro Leão é
a gestora do contrato do restaurante do
TRF5. Ligada à Subsecretaria de Enge-
nharia e Administração Predial (SEAP),
Raquel tem como função fiscalizar o
cumprimento do contrato assinado en-
tre o Tribunal e o restaurante, as condi-
ções higiênico-sanitárias da cozinha e
do salão, a diversidade e a qualidade
dos alimentos oferecidos pelo cardá-
pio, o atendimento ao cliente e a mão

Direito à Carteira de
Livre Acesso
Já está nas ruas a campanha “Car-
teira de Livre Acesso: Um Direito
da Pessoa com Deficiência”, que
orienta a população sobre a

gratuidade no transporte coletivo a fim de
garantir o benefício previsto pela Lei Es-
tadual nº 11.897 (18/12/2000). As peças
são veiculadas em ônibus, terminais e
abrigos e o material de comunicação é
acessível em braille. Para retirar a Cartei-
ra de Livre Acesso, as pessoas com de-
ficiência devem comparecer ao Centro
Regional de Assistência Social dos seus
municípios. Mais informações: (81)
3183.3217 ou http://
sead.sedsdh.pe.gov.br/.

DPU realiza inscrição
para estagiário
Até o dia 13 de fevereiro, es-
tudantes de Direito podem se
inscrever para a seleção de
estagiários da Defensoria
Pública da União em Alagoas. Estão sen-
do disponibilizadas quatro vagas, no pe-
ríodo da manhã, e três à tarde. As provas
objetiva e dissertativa, que terão duração
de quatro horas, serão realizadas no dia
14 de fevereiro. As inscrições podem ser
feitas na sede da própria Defensoria
(Praça dos Palmares, s/n - Edf. Palmares
- 13º andar - Centro - Maceió/AL). O local
e o horário das provas serão divulgados
três dias antes do processo seletivo no
endereço http://www.dpu.gov.br. Outras
informações: (82) 3221-0379.

de obra
qualificada.
Regular-
mente, será
feita uma
pesquisa
de satisfa-
ção com o
público. In-
formações:
9462.


