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segunda
Dia do Solista

Concurso para

Juiz Substituto

inicia inscrições

Pratos do DiaGuisadinho à brasileiraGalinha à cabidelaDelícia de frangoFilé de peito na chapaFava com charqueCarne assada ao pimentão

Reginaldo Pascoal Ferreira
Pessoal
Adelson Moura da Silva
Apoio Especial

Lílian Mocock é Analista judi-
ciária do TRF/1ª, em Brasília,

e quer permutar com algum
colega do TRF/5ª ou Seção
Judiciária de Pernambuco.
Telefone: (61) 9218. 5213.

Classificados
As inscrições para o 7º Concurso Pú-
blico para Juiz Federal Substituto,
promovido pelo Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, podem ser feitas
a partir desta segunda-feira (20/6),
pela Internet. O concurso tem o
objetivo de suprir a demanda por 57
novos juízes nos seis estados que
compõem a Região (Ceará, Rio Gran-
de do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas e Sergipe). As inscrições
prosseguem até o dia 3 de julho, atra-
vés do endereço www.cespe.unb.br/
concursos/trfjuiz2005. O concurso
está sendo organizado por uma co-
missão presidida pelo desembarga-
dor federal Petrucio Ferreira.

O diretor do Foro da Justiça Federal no
Ceará, Danilo Fontenelle, participou de
reunião com a Comissão de Defesa e
Assistência do Advogado (CDAA) da
OAB-CE.  O magistrado debateu estra-
tégias para a melhoria dos serviços ofe-
recidos pela JFCE, que tem como prio-
ridade investir no atendimento ao públi-
co. “Estaremos oferecendo, ainda este
mês, um curso de aperfeiçoamento e
criamos uma função para incentivar os

O presidente do
TRF/5ª Francisco
Cavalcanti e sua
esposa Sávia
Cavalcanti
prestigiaram, nes-
ta sexta-feira, o
“Arraiá do
Tribuná”. Organi-
zada pela Diretoria Geral e Cerimonial, a
festa junina promoveu uma grande con-
fraternização entre servidores,

terceirizados e estagiários do
TRF/5ª. O festejo junino come-
çou às 11h, no térreo do edifí-
cio-sede do Tribunal, animado
por sanfoneiros. Não faltaram

trajes matu-
tos, comida
típica e a
comemora-
ção dos ani-
versariantes
do mês.

A Divisão de Comunicação Social do
TRF/5ª recebeu uma nova máquina
fotográfica Nikon D100 com periféricos
(lente, baterias, flash, carregador, cartões
de memória, entre outros). De última ge-
ração, o equipamento deverá promover
significativa redução nos gastos com re-
velação e serviços de ampliação. A má-
quina é digital, possui várias opções de
resolução, ISO e a possibilidade do uso
de lentes, o que proporciona maior agili-
dade e melhor qualidade das fotos.

Confraternização no “Arraiá do Tribuná”Comunicação ganha máquina digital

Não haverá expediente nesta Corte nos
dias 23 e 24 de junho (véspera e dia de
São João), ficando a critério de cada
desembargador federal o funcionamento
do respectivo Gabinete. Os prazos proces-
suais que vencem no período serão prorro-

gados para o dia 27. A suspensão do
dia 23 foi determinada pelo presiden-
te Francisco Cavalcanti (Ato 496, de
15/06/05), enquanto o dia 24 é feria-
do religioso no Recife (Lei Municipal
9.777, de 27/12/66).

TRF suspende expediente dias 23 e 24

Diretor do Foro do Ceará recebe comissão da OAB
servidores que trabalham nos bal-
cões das Varas”, afirmou Danilo
Fontenelle. Também anunciou que,
este ano, o Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região (TRF/5ª) deverá
instalar cinco novas Varas Federais,
duas em Sobral, uma em Juazeiro
do Norte e mais duas em Fortaleza.
A medida pretende dar mais agilida-
de aos processos que tramitam na
Justiça Federal.


