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Pratos do Dia

Estão abertas até 15 de junho as
inscrições para o concurso de monografia
promovido pelo
TRF/5ª, sobre o
tema “O Papel
Social da Justiça
Federal: Garantia de
Cidadania”.
O concurso é
alusivo aos 15 anos
desta Corte.
Informações:
www.trf5.gov.br

Seresta vai
animar Palhoção
do Anexo I hoje

Exposição de Artes
termina amanhã
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Dia do
Taquígrafo

Dia do
Cartógrafo

Servidores têm
contracheque
virtual em maio

Classificados
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Para anunciar basta ligar
para Roberta Abreu (9018)

Vendo Pólo Classic 97, azul-
marinho, completo. Tratar:

Eduardo Vaz (Ramal 9078)

A partir deste mês, os contracheques
estarão disponíveis na Intranet para
todos os servidores do TRF/5a.
Quem, entretanto, preferir receber
seu contracheque impresso, pode
solicitá-lo à Seção de Folha de
Pagamento, através dos ramais:
9565 ou 9345

Com uma apresentação da banda Som
Versátil, a partir das 19h30 de hoje, a
Asserjufe comemora o Dia das Mães. No
Palhoção do Anexo I haverá serviço de
bar. A banda interpreta sucessos em
diferentes gêneros musicais e revive hits
dos anos 70 e 80.

Almoço musical
lembra dia das
mães amanhã
O restaurante panorâmico do TRF/
5ª estará promovendo amanhã, a
partir das 12h, um almoço musical
ao som do violino de Clarice Ama-
zonas, dos teclados de Ceiça More-
no e do violão de Martins. O almoço
homenageia o Dia das Mães.

A II Mostra de Artes dos Servidores do
TRF está aberta à visitação pública no
Espaço Cultural desta Corte até amanhã.
No local estão expostos 15 quadros de 7
autores, 21 poesias, uma gravura em
metal de Ana Cláudia e 6 fotografias.

Frango na cerveja
Peito de frango na chapa

Costelinha de porco
Lombo recheado

Filé de peixe
Dobradinha

Perfil
Potiguar de Natal,
Maria de Lourdes
Paula de Lacerda é
técnica judiciária e
atua na Subsecretaria
de Informática do
TRF, onde ingressou
em junho de 1989, através de concur-
so. Formou-se em Direito pela Aeso.
Lourdes também trabalhou na Biblio-
teca e no gabinete do desembargador
federal Petrucio Ferreira.

O projeto arquitetônico da Subseção
Judiciária de Mossoró, no Rio Grande do
Norte, deve servir de modelo para
construção das sedes das novas varas
federais que vêm sendo instaladas no
interior dos estados que integram a 5a

Região, como Caruaru (Pernambuco),
Souza (Paraíba), Limoeiro do Norte
(Ceará) e Itabaiana (Sergipe).
O projeto é do arquiteto Sílvio Justino de
Medeiros, da Seção Judiciária do Rio
Grande do Norte.

Novas Varas terão projeto modelo


