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Anúncio - Oportunidade 
Vende-se FORD FIESTA, ano 2002, ori-

ginal com ar condicionado. Cor cinza
escuro, motor Zetec Rocan, única

dona. IPVA 2005 e seguro
total pagos.

Valor :R$
17.000,00

Tratar com
Violeta

Soriano, ra-
mal 9462 ou
9972.5008.

A diretora da Escola de Magistratura Fe-
deral da 5ª Região (Esmafe/5ª), desem-
bargadora federal Margarida Cantarelli,
fez a palestra de encerramento do Sim-
pósio em Homenagem a Epitácio Pes-
soa, na última segunda-feira, no auditório
da Seção Judiciária da Paraíba. A abertu-
ra do simpósio foi feita pelo diretor do
Foro, juiz federal Rogério Fialho. O even-
to foi realizado pelo Núcleo da Paraíba
da Esmafe/5ª, que tem como diretor o
juiz federal Alexandre Luna Freire.

O presidente do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (TRF/5ª), Fran-
cisco de Queiroz Cavalcanti, recebeu
nesta quarta-feira a visita de alunos
do Colégio da Polícia Militar. Acom-
panhados do major Petrônio Chagas
e da capitão Valdenise Salvador, os
estudantes vieram agradecer a doa-
ção de nove computadores realizada
pelo Tribunal.
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O Juiz Federal Substituto Fran-
cisco Eduardo Guimarães Fa-
rias, da 3ª Vara da SJRN, to-
mou posse nesta quarta-feira,
no auditório do Pleno do TRF/
5ª, no cargo de juiz federal da
16ª Vara da Seção Judiciária
de Pernambuco. Promovido pelo critério
de antigüidade, o magistrado assume a
vaga decorrente da remoção do juiz fede-
ral César Arthur de Carvalho.

O CDRH inicia, na próxima semana, no-
vas turmas dos cursos de informática
oferecidos aos servidores e estagiários
do TRF/5ª. O curso de Windows e Word
Básico começa nesta segunda-feira e vai
até o dia 19/09 e o de Word Avançado
inicia na terça-feira e termina no dia 1º de
setembro. As aulas serão ministradas no
Laboratório de Informática do 3º andar,
em dois turnos: manhã (9h às 11h30) e
noite (19h às 21h30).
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Dirigida pelo jornalista Jaques Cerquei-
ra, a Divisão de Comunicação Social
conta com dez servidores, cinco esta-
giários, dois adolescentes aprendizes
e funciona no 15º andar do edifício-
sede. As atribuições incluem a cobertu-
ra das Sessões do Pleno, das quatro
Turmas e eventos oficiais do Tribunal,
com o objetivo de gerar notícias para
veículos de comunicação. Ainda cabe
à Divisão acompanhar o presidente e
outros representantes desta Corte du-
rante encontros com profissionais de
imprensa e produzir conteúdo
jornalístico e fotográfico para atualiza-
ção de notícias no site. A equipe tam-
bém é responsável pela produção,
edição, distribuição e arquivo do jornal
mural TRF Hoje; diagramação de li-
vros, manuais e periódicos; confecção
de convites, cartões de visita, carteiras
funcionais; organização da grade de
programação da Rádio TRF no AR;
produção e edição de reportagens
para a TV Justiça.


