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Juliana Batalha C Barros
Reprografia
Benvinda Barbosa Lima
3ª Turma

Vôlei de praia tem primeiro jogo hoje à noite

Minitorneio agita campo do Jiquiá

Lavagem de

dinheiro em debate Diretores entregam

Relatório amanhã

Classificados

Servidora é sorteada

na Quinta Jurídica

Mª José Delgado

faz palestra hoje

A representante da Chloro-
phylla estará hoje e amanhã
no posto da Asserjufe, no tér-

reo, das 13h às 18h, ofere-
cendo a linha de cosméticos
da marca. A compra pode ser

parcelada em até 3 vezes.
Mais informações ramal 9381.

Pratos do DiaBode guisado
Charque aceboladoFígado
Filé de peito na chapaBacalhau à modaLasanha In
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Maria Alda Martins da
Costa Barretto é
analista judiciária
concursada, desde 93.
Formada em
Odontologia pela UFPE e com
mestrado em Odontopediatria pela
UPE, Alda atua na Seção de
Assistência Odontológica
(subordinada à DAMS) desde que
entrou no TRF/5ª. Nas horas vagas, a
servidora recifense vai à Enseada dos
Corais com a família.

O presidente do Conselho da Justiça
Federal (CJF) e do STJ, ministro
Edson Vidigal, abriu ontem o Encon-
tro Nacional sobre o Combate e a
Prevenção à Lavagem de Dinheiro –
Cooperação Jurídica Internacional”.
O encontro foi promovido pelo Cen-
tro de Estudos Judiciários do CJF
em parceria com o Departamento de
Recuperação de Ativos e Coopera-
ção Judiciária Internacional do Minis-
tério da Justiça, no auditório do Con-
selho, em Brasília. Um dos desta-
ques do evento, o ministro Gilson
Dipp, do STJ, disse que agentes pú-
blicos como juízes e policiais preci-
sam conhecer os tratados e acordos
de cooperação entre os países.

Os diretores do TRF/5ª têm até amanhã
para entregar seus relatórios de
atividades de gestão. Essas informações
serão encaminhadas à Secretaria
Administrativa e vão servir de base para
elaboração do Relatório da Presidência,
no biênio 2003/2005. De acordo com a
diretora da Secretaria Administrativa,
Sorarya Caio, este Relatório será
entregue aos integrantes do Conselho da
Justiça Federal (CJF), aos diretores de
Foro das Seções Judiciárias e juízes
federais da 5ª Região.

A assistente social e ex-
diretora da Divisão de
Assistência Médica e
Social do TRF/5ª Maria
José Delgado profere
palestra às 16h30 de
hoje, no auditório da
Escola de Magistratura
Federal (Esmafe/5ª). O tema
abordado – “Corpo em Movimento”
– é direcionado aos servidores
ativos e aposentados deste
Tribunal.

O servidor Claudiano Abrantes reúne
seus colegas de TRF/5ª a partir das 20h
de hoje, em Boa Viagem, em frente ao
edifício Dom Afonso Henrique, 3574,
entre as ruas Bruno Veloso e Padre

Carapuceiro, para uma pelada de vôlei
de praia. Quem quiser participar desses
encontros semanais e ter a chance de
“mostrar suas habilidades de craque”
basta ligar para Claudiano, ramal 9087.

Os times de futebol que participaram do
Campeonato dos 15 Anos do TRF se
reencontraram num minitorneio, sábado
passado, no campo da Seção Judiciária
de Pernambuco, no Jiquiá. Na ocasião,
foram entregues troféus e medalhas aos
vencedores do Campeonato dos 15
Anos do TRF: times A (campeão) e C
(vice). O minitorneio de sábado foi venci-
do pelo time D que derrotou o B por 2x1.

A Escola de
Magistratura Federal da
5ª Região (Esmafe/5ª)
sorteou no último dia 21
uma passagem aérea
Recife-Rio-Belo
Horizonte-Recife no
final da Quinta Jurídica.
O sorteio foi realizado pela presidente do
TRF/5ª Margarida Cantarelli no auditório
da Esmafe/5ª e teve como ganhadora a
servidora Fernanda Lima Bezerra Falcão.

Time A: vencedor do
Campeonato dos 15 Anos


