
Jornal Mural Diário
Produzido pelas Seções de

Comunicação Social
e de Editoração Eletrônica

Fotos: Narciso Lins
www.trf5.gov.br

11terça

Ja
ne
ir
o

2
 
0

 
0

 
5

Edição nº 181

Aniversariantes

Dia do Leitor

Josileide F do Nascimento
TGS

Perfil

Pratos do Dia

Bode guisado

Fígado acebolado

Língüiça de frango

Escalope de carne

Filé de peito na chapa

Delícia de frango

Hoje tem vôlei de

praia em B. Viagem
Gabinete inscreve candidato a estágio

Esmafe/PB celebra

Oswaldo Trigueiro

Arapiraca doa

terreno à Justiça

Classificados
A analista judiciária Lilian

Mocock, do TRF/1ª (Brasília)
gostaria de permutar com

servidor do TRF/5ª. (81)
3241.3399 (61) 92185213

Dia doControle
da Poluição

Izabela Brandão de Albuquerque Melo
ingressou no TRF/5ª como estagiária
de Relações Públicas na Subsecreta-
ria de Cerimonial. Depois passou para
a Subsecretaria de Apoio Especial
(SAE), como prestadora de serviço da
Multiforte, e atua na assessoria do dire-
tor da SAE, João Francisco
Cavalcanti, desde março de
2004. Formada pela Unicap,
é pernambucana de Palma-
res e nas horas vagas gosta
de ir ao cinema e à praia.

Amanhã tem prévia

na Casa do Frevo
O bloco carnavalesco Habeas
Copos, da Asserjufe, faz sua
primeira prévia de carnaval,
amanhã, a partir das 21h, na Casa
do Frevo. Associados e
convidados terão entrada franca.
Durante a folia, o presidente da
Asserjufe Airon Galvão fará o

lançamento
da
camisa

oficial
do Habeas
Copos, que
custará R$
15,00 para
os
associados.

Servidores do TRF/5ª que gostam de
jogar volibol têm um encontro marcado
às 20h desta terça-feira, em Boa Via-
gem, em frente ao edifício Portugal. O
local do minitorneio, que reúne equipes
com quatro jogadores, cada, fica entre as
ruas Bruno Veloso e Padre Carapuceiro.
De acordo com o servidor Claudiano de
Abrantes, não é preciso ter o mesmo
nível dos craques da seleção brasileira
para participar desses jogos. Informa-
ções com Claudiano pelo ramal 9087.

O Gabinete do
desembargador federal
Geraldo Apoliano está
inscrevendo das 14h às 18h
de hoje os candidatos ao
programa de estágio na área
de Direito. Os interessados
devem ir até a Escola de
Magistratura Federal (Rua do
Brum, 216 – Cais do Apolo) munidos
de declaração de matrícula no mínimo
no 5º período (regime escolar

semestral) ou no mínimo no 3º
período (no caso de regime
anual), do curso de Graduação
em Direito, de uma das
instituições de ensino superior
conveniadas com este
Tribunal; Cópia de identidade;
curriculum vitae atualizado; e
cópia do histórico escolar. A

prova será realizada dia 31 deste mês,
das 14h às 18h, na Esmafe. Matéria da
prova: consulte o site www.trf5.gov.br.

O Núcleo Seccional
da Escola da
Magistratura Federal
na Paraíba (Esmafe/
PB) estará promo-
vendo em fevereiro
um simpósio em
homenagem ao
Centenário de
Nascimento do
Ministro Oswaldo

Trigueiro. Durante o encontro, o jornalista
e historiador Hélio Zenaide lançará a
biografia do paraibano ilustre de Alagoa
Grande, que foi ministro do Supremo
Tribunal Federal e governador da
Paraíba, além de ter ocupado outros
importantes cargos públicos.

Os juízes federais Paulo Cordeiro e
Raimundo Gomes, da Seção Judici-
ária de Alagoas, estiveram reunidos
com o prefeito de Arapiraca Luciano
Barbosa, para oficializar a doação de
um terreno da Prefeitura para cons-
trução da sede da 8ª Vara Federal,
naquele município. O terreno doado
fica próximo ao Centro Administrativo
Municipal e as obras devem ter início
em março e sua conclusão está pre-
vista para o final de junho. A instala-
ção da Vara Federal em Arapiraca
deve acontecer até março, em sede
provisória. A nova Vara atenderá aos
moradores dos municípios de
Arapiraca, Delmiro Gouveia, Palmeira
dos Índios e Santana do Ipanema.

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021


