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Paraíba Judiciária
será lançada
durante Encontro
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Sorteio de brindes e palestra no Dia das Mães

Pratos do DiaBode guisado
Fígado aceboladoCharque ao fornoFilé de peito

Peixe em postaMacarronada à bolonhesa

Natural de Arapiraca
(AL), Hítalo dos San-
tos Silva é técnico ju-
diciário concursado e
atua como operador
de computador, na Subsecretaria de
Informática desta Corte, desde o ano
passado. Nas horas vagas, Hítalo pra-
tica esportes, com destaque para o
mountain bike. Além disso, gosta de
viajar, ler e escrever, além de
gerenciar seu site
www.feitocomespelhos.net

Em preparação para a homenagem das
mães, prevista para o dia 6 de maio, a
Diretoria Geral, a Seção de Cerimonial e
o Escritório da Qualidade estão organi-
zando uma comemoração toda especial,
voltada para as mães e futuras mamães
que trabalham neste Tribunal. Amanhã,
Rose Diniz estará coordenando uma elei-
ção em cada andar. A idéia é que os ser-
vidores escolham a homenageada da-
quele andar, dentre as mães servidoras,
estagiárias e terceirizadas, que serão

eleitas pelo voto
direto. No dia 6
de maio, as
mães eleitas se-
rão homenagea-
das de forma
simbólica e as
demais participa-
rão do sorteio de
brindes e assistirão a uma palestra,
onde poderão vivenciar agradáveis
momentos de integração.

Usuários elogiam acervo da Biblioteca
“Está bem além do que se vê lá
fora.” André Sávio Guedes, Rela-
ções Públicas.

A Revista Parahyba Judiciária, publi-
cação anual da Justiça Federal na
Paraíba, será lançada na próxima
quinta-feira, à noite, durante a abertu-
ra do I Encontro de Assessores de
Comunicação e de Cerimonial. No
seu quarto volume, com 260 páginas,
a revista traz artigos selecionados
por uma comissão editorial formada
pelos juízes federais Emiliano Zapata
(presidente), Sérgio Murilo Queiroga
e Carlos Wagner Ferreira. A
Parahyba Judiciária está dividida em
três capítulos: Doutrina, Sentenças e
Concurso Literário. A publicação, pa-
trocinada pela Caixa Econômica Fe-
deral, reúne oito artigos na área jurídi-
ca, quatro
sentenças e
quatro poesi-
as em cordel,
selecionadas
durante o
concurso lite-
rário “A Justi-
ça Federal
em Cordel”,
promovido
pela Seção
Judiciária da
Paraíba, em
2003.

“Seria melhor se funcionasse
pela manhã e à tarde”.
Tiago dos Santos, estudante.

O presidente do Tribu-
nal de Justiça da
Paraíba, desembar-
gador Júlio Coutinho,
fez na tarde de ontem
visita de cortesia ao
presidente do TRF/5ª,
desembargador federal
Francisco Cavalcanti.
Na oportunidade, o ma-
gistrado paraibano destacou que os
objetivos da Justiça do Estado e da Jus-
tiça Federal são os mesmos: servir cada
vez melhor à sociedade. Em seguida, Jú-

lio Coutinho se disse
porta-voz do povo
paraibano para transmi-
tir uma mensagem de
pleno êxito para a admi-
nistração que se inicia.
Ainda na ocasião, o
presidente do TJ teceu
elogios à atuação da
Justiça Federal na

Paraíba. Ao final do encontro, Francisco
Cavalcanti agradeceu a visita e prometeu
retribuí-la na sua primeira visita a João
Pessoa.

Júlio Coutinho visita presidente do TRF


