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Edição nº 194

Aniversariantes
Ana Dilene C B Barbosa
TGS
Maria Alcimere P Magalhães
Gold Service
Sábado, 29 de janeiro
Elizabeth L M A de Carvalho
Gab. Des. José Baptista
Wellington A do Nascimento
Gab. Des. Paulo Gadelha
Thiago Lima Chagas
Gab. Des. José Baptista
Domingo, 30 de janeiro
Nilo da S Moraes Júnior
Gab. Des. Paulo Gadelha
José Iran B Cabral
Gab. Des. Lázaro Guimarães
Luciana de M Fernandes
Gab. Des. Francisco
Cavalcanti
Isolda Lúcia Magalhães
Pessoal
Felipe Chacon Maciel
Gab. Des. Paulo Gadelha
Gleice Costa da S Santos
Orçamento e Finanças

Perfil

Asserjufe lança
campanha de
novos sócios

Blocos já estão
prontos para
brincar carnaval

Dia do Portuário

Estágio de Direito
em gabinete tem
prova na 2ª feira

Fim-de-semana

A campanha da Asserjufe para inte-
grar novos servidores ao seu qua-
dro social tem até garota-propagan-
da. Bella Bandeira aborda os servi-
dores não-associados para mostrar
as vantagens oferecidas pela Asso-
ciação, entre convênios e eventos
festivos. Para ilustrar essas ações,
Bella distribui entre os interessados
cartilhas e jornais do Cred-Cheque.
A campanha tem como uma de
suas metas viabilizar a construção
de sua piscina semi-olímpica. Con-
sulte o site
www.asserjufepe.com.br.

Candidatos inscritos no processo
seletivo para ingresso no programa
de estágio, na área de Direito do Ga-
binete do Desembargador Federal
Geraldo Apoliano, se submetem à
prova às 14h da próxima segunda-
feira, na Escola de Magistratura Fe-
deral. Durante o teste será permitida
a consulta, apenas, de diplomas
normativos desacompanhados de
anotações, comentários, exposições
de motivos, transcrições de jurispru-
dência ou de súmula. O concurso
oferece 2 vagas para preenchimento
imediato. Os demais aprovados for-
marão banco de reserva.

Os blocos carnavalescos Habeas Copos
(da Asserjufe) e Apelação (dos servido-
res do TRF/5a) estão prontos para fazer
os foliões caírem no frevo. O baile do
Habeas Copos começa às 22h30 da
quinta-feira, 3, no Clube Atlântico Olin-
dense, depois que o bloco percorrer as
ladeiras de Olinda ao som da Orquestra
de Frevo do Maestro Carlos. Na sexta-
feira, 4, será vez do Bloco da Apelação
fazer sua concentração no pátio externo
do TRF/5a, a partir das 12h, ao som da
Frevioca. Ainda restam algumas camisas
dos blocos no posto da Asserjufe (ramal
9581) ou com Ubiratan (ramal 9229).

Jaydeth Mércia da Costa Carneiro tra-
balha no Suporte de Operação e
Internet, da Informática, no TRF/5ª. A
servidora nasceu em João Pessoa
(PB), e foi requisitada para o Tribunal
em 2000, onde trabalhou no gabinete
do desembargador federal Ubaldo

Ataíde. Jaydeth fez curso
técnico de suporte a usuári-
os e administração de redes.
Gosta de assistir filmes com
o marido, ficar com os filhos
e ir à igreja Presbiteriana.

Pratos do DiaFeijoada
Maminha ao fornoPeixe ao molho de tomate c/ batatas

Filé de peitoAlmôndegas

O Siri pede Socorro – o tema deste
ano é “A incrível história da mulher das
palafitas que detonou uma eleição”. Al-
mir Rouche e Band Humm, Spok Frevo
Orquestra e Patusco garantem a farra.
Hoje, no Português, às 22h. Ingressos:
R$ 40 (individual) e R$ 250 (mesa).
Acerto de marcha – às 22h de hoje, o
Bloco da Saudade fará ensaio na AABB
(rua Doutor Malaquias, 204 – Aflitos)
para fazer bonito na folia.

Baile Municipal - Amanhã, no Chevrolet
Hall, às 20h, com a Spok Frevo Orques-
tra e Silvério Pessoa. O grande show da
noite será o da cantora Elza Soares com
a participação da bateria da Gigantes do
Samba. Ingressos: R$ 20 (individual) e
R$ 260 (mesa).
Enquanto Isso na Sala de Justiça - O
bloco celebra o décimo aniversário com
prévia especial: shows com Nação Zum-
bi, Academia da Berlinda, Gigantes do
Samba e Orquestra do Maestro Meirinho.
Amanhã, na Fábrica do Tacaruna, às 19h.
Ingressos: R$ 25 na Via Sports.

Prévias de Carnaval


