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Pratos do DiaFígado
Bode guisado
Filé de peito na chapaMoranga de charqueRocambole de carneLingüiça de frango
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Dia Nacional
do Hoteleiro

Vendo filmadora Samsung e
câmara digital Sony 3.1. Os

interessados devem procurar
Sônia pelo telefone
3425.9858 (DAMS)

Bárbara Leite Novais
Gab. Des. Francisco Wildo

Carlos Bassi volta

à Esmafe hoje

13º será pago com

a folha de novembro A recifense Mariza Crasto Pugliesi é
analista judiciária concursada desde 96.
Formada em Direito pela UFPE, tem
mestrado pela Faculdade de Direito de
Lisboa e é professora de Direito Admi-
nistrativo da FIR. No TRF, trabalhou no
gabinete do então desembargador
Francisco Falcão e está agora no gabi-

nete da desembargadora
Margarida Cantarelli, na
comissão de Licitação. Nas
horas vagas, gosta de ficar
com a família, ler e viajar.

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Candidato a juiz

se inscreve até 4ª

Caicó ganha Vara Federal em janeiro
A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli recebeu a visita do prefeito
de Caicó-RN, Roberto Germano, e do
presidente da Subseção da OAB
naquele município, advogado João
Braz de Araújo, além do advogado
Alberto Clemente de Araújo (membro
da Comissão Pró-Justiça Federal em
Caicó). Os visitantes trouxeram o
apoio necessário para a instalação da
Vara Federal na referida cidade. A
presidente do TRF informou que já
recebeu ofício da governadora Wilma
de Faria, colocando à disposição da
Justiça Federal o imóvel onde
funcionou o Instituto de Previdência
do Estado, ficando acertado que as
adaptações no prédio ficarão a cargo
da Prefeitura de Caicó. O juiz federal
Ivan Lira, presente ao encontro,

esboçou as
necessidades
de reforma do
imóvel, tendo a
presidente
marcado a data
da inauguração
para o dia 4 de
janeiro de
2005.

O crédito do 13º salário (gratificação
natalina) será depositado em conta no
próximo dia 22 junto com o pagamento
da folha normal. Os contracheques do
13º salário e da folha de novembro serão
separados. Os valores da Sul América
referentes aos meses de novembro e
dezembro não serão descontados. As
informações foram transmitidas pela
diretora da Folha de Pagamento Ana
Lucena. Mais informações pelos ramais
9345 e 9347.

Esgota-se amanhã o prazo para os
candidatos classificados no VI
Concurso Público de Juiz Federal
Substituto da 5ª Região fazerem
sua inscrição definitiva através da
apresentação de títulos, no
Tribunal Regional Federal da 5ª.
No dia 24 será publicada no Diário
Oficial a lista dos inscritos
definitivos e a convocação para a
prova oral que ocorrerá entre os
dias 6 e 8 de dezembro próximo.
De acordo com o coordenador do
concurso, desembargador
Petrucio Ferreira, a prova oral se
constitui na última fase do
concurso.

Um grupo de servidores que assistiu
ontem à palestra do professor Carlos A.
Bassi, sobre “Como implantar projetos
de Workflow e GED”, volta hoje ao
auditório da Escola de Magistratura
Federal, na rua do Brum, no Recife
Antigo, para mais um encontro com o
palestrante, que atua há vinte anos na
área de informática. O objetivo é orientar
os funcionários que participam da
automação desses dois projetos neste
Tribunal.

Encerram-se hoje as inscrições dos
associados da Asserjufe para o passeio
ecológico que acontece no município de
Bonito, de 26 a 28 deste mês (sexta a
domingo). O pacote de final de semana
(duas diárias de casal em apartamento
duplo) custa R$ 128 e inclui café da
manhã, passeio de charrete, pesca,
passeio a cavalo, forró com banda
regional e outros atrativos. Mais
informações com Cristiane pelo ramal
9581.

Passeio Ecológico

inscreve até hoje


