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II Mostra de Arte
dos Servidores
continua até 6ª
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Dia Internacional da
Enfermagem

Dia do
Engenheiro Militar

TRF homenageia
Paulo Bonavides

TRF instala
Vara Federal
em Mossoró

Edição nº 20

Gravatas com camarão
Bobó de camarão

Colchão mole ao forno
Língua ao molho madeira
Peito de frango na chapa
Filé de peixe empanado

Panqueca

TRF recebe declarações do IR até 6ª

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

Monografia

Classificados

Moto Sahara ano 94, modelo
95, vermelha. Tratar ramal:

9425 com Viles Clovis

Para anunciar basta ligar
para Roberta Abreu (9018)

O TRF homenageará com a outorga de
sua mais alta condecoração - o Grande
Colar da Ordem do Mérito Pontes de
Miranda - o jurista, cientista político,
professor e jornalista cearense Paulo
Bonavides. Ele recebe a homenagem na
próxima quarta-feira, durante sessão
solene a partir das 17h. O homenageado
é autor de vários e importantes livros,
entre eles: “Reflexões: Política e Direito”
e “A Constituição Aberta”.

Dentro do programa de interiorização
da Justiça Federal, a presidente do
TRF Margarida Cantarelli instala, na
próxima terça-feira, a Vara Federal de
Mossoró, no Rio Grande do Norte. A
Subseção Judiciária potiguar receberá
o nome de Ministro José Fernandes
Dantas, em homenagem ao
magistrado potiguar que atuou no
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Esta será a terceira Vara instalada
desde janeiro. Outras três devem ser
instaladas neste semestre: Caruaru
(dia 21), Souza, na Paraíba (dia 21 de
junho) e Limoeiro do Norte, no Ceará,
ainda sem data definida.

Esgota-se na próxima sexta-feira, 14, o
prazo para entrega das cópias de
declarações completas do Imposto de
Renda. O servidor que deixar de cumprir
este prazo receberá advertência
funcional. Informação pelo ramal 9334.

Vendo Fiesta Classe 2000,
completo, cor prata. Tratar:

Marcelo (8813.6385)

Acompanhada por
Antônio Camarotti, Alderita
recebe os cumprimentos
de Margarida

O recifense Marcos Antônio Veras é for-
mado em Pedagogia pela Unicap e atua
no gabinete do desembargador federal
Petrucio Ferreira. Técnico judiciário na
área de segurança, ingressou no TRF

através de concurso
em 85, fez parte da
representação do Tri-
bunal Federal de Re-
cursos em 88. Nesta
Corte, foi diretor da
Subsecretaria de
Administração Predial.

A II Mostra de Arte dos Servidores, em
homenagem ao Dia das Mães, vai
continuar em cartaz até a próxima sexta-
feira, diante dos pedidos feitos neste
sentido. Ao todo são 16 quadros de oito
autores, 21 poesias de cinco servidoras,
uma gravura em metal, seis fotografias e
um livro (O Silêncio no Aquário).

A presidente do TRF, Margarida
Cantarelli, compareceu à
solenidade de posse da nova
desembargadora do Tribunal de
Justiça de Pernambuco. Alderita
Ramos Oliveira é a terceira mulher
a compor o Pleno do TJ.

Alderita Oliveira
toma posse no TJ


