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Terence em 1º
lugar no Mestrado
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Dia do Hospital

Combate a incêndio
tem treinamento

Edição nº 34

Forró da Véia Cega
anima servidor

CDRH tem nova logomarca

Pratos do Dia

O TRF/5ª ofereceu treinamento de
prevenção e combate a incêndio para
os recepcionistas de cada andar e
agentes de segurança. O objetivo é
preparar o pessoal para controlar
princípios de incêndio, já que o
Tribunal abriga grande número de
material combustível. Uma outra
turma, ainda sem data marcada, será
formada para fazer o mesmo
treinamento com oficiais do Corpo de
Bombeiros.
Mais infor-
mações
com Cris-
tina Salo-
mão, ra-
mal 9307.

Chefe de Gabinete
do desembargador
federal Paulo Rober-
to, Terence Dorneles
Trennepohl foi apro-
vado em 1º lugar
para o Mestrado em
Direito Tributário da
UFPE. O processo
de seleção foi realizado entre dezembro e
fevereiro, em 3 etapas: duas provas
escritas de Teoria Geral e Tributário, uma
prova de Francês e uma prova de banca.
Cinqüenta candidatos disputaram três
vagas. Gaúcho, formado em Direito pela
Universidade Federal de Alagoas, fez
especialização em Processo Civil no
Bureau Jurídico, patrocinado pelo TRF/5ª.

Animação é o que não vai faltar no
III Forró da Veia Cega, que a
Asserjufe estará promovendo dia 9
(quarta-feira, véspera de feriado), a
partir das 21h, no Clube Líbano
Brasileiro, no Pina. Lá vai ter
bacamarteiros, banda de pífano,
show pirotécnico, comidas típicas e
fogueira. O forró pé-de-serra fica
por conta do cantor Flávio Leandro
e da Banda Sinfoneia Desvairada.
O melhor casal matuto
caracterizado será premiado.
Sócio com acompanhante não
paga. Convidado de sócio paga R$
7,00 (antecipado). No local não
haverá bilheteria. Informações:
3229.6250 ou no ramal 9581.

Pernambucana do
Recife, Mariangela de
Barros Luz é técnica
judiciária e atua no
gabinete do
desembargador
federal Marcelo
Navarro. Ingressou no TRF/5a, em
junho de 1989, através de concurso
público. Mariangela é formada em
Serviço Social e Direito, pela
Universidade Católica de Pernambuco.

Há três meses o Centro de
Desenvolvimento de Recursos
Humanos (CDRH),
deste Tribunal,
buscava uma
logomarca
para identificar
melhor suas
ações. Com apoio da Seção de
Editoração Eletrônica e da
Subsecretaria de Informática, o
estagiário de Administração do CDRH,

Marcel Irmo Valverde, criou uma
logomarca que dá idéia de movimento.
A partir de agora o Centro passa a

confeccionar os certificados dos
cursos que
promove com
a nova

logomarca. Com este
recurso gráfico, o
CDRH reforça sua
identidade
institucional.

Bode guisado
Carne-de-sol

Surpresa de frango
Moqueca de peixe
Fava com charque

Fígado

Asserjufe devolve
mensalidade aos
contratantes da Oi

Professora de Português
(Maria Doralice). Correções

gramaticais de trabalhos
monográficos. 34326544 ou
Paulo Sérgio (Ramal 9631)

Classificados

A Asserjufe está devolvendo a
mensalidade referente ao mês de
maio, no valor de R$ 50, por aparelho,
aos associados contratantes da Oi.
Para resgatar o dinheiro é só
comparecer à Asserjufe. Mais
informações com Conceição (9581) ou
Sheila (3229.6250).


