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Forró da Véia
Cega é 4ª feira

Aniversariantes

0707070707segunda

Ju
nh

o
Ju

nh
o

Ju
nh

o
Ju

nh
o

Ju
nh

o

2
 0

 0
 4

www.trf5.gov.br

Dia da Liberdade
de Imprensa

Margarida será
homenageada
em Sergipe

Edição nº 38

Côca volta a expor
no Espaço Cultural

Pratos do Dia

Concurso de juiz inscreve até domingo

Galinha à cabidela
Bacalhau ao Pipo

Cozido à Califórnia
Peito de frango na chapa

Peixe grelhado
Omelete

Estão prorrogadas até 15 de setembro 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

Pernambucana de Timbaúba, Rosania
Rodrigues Pereira é supervisora da
Assessoria Especial da Presidência.
Ingressou no TRF/5a em 1989, através
de concurso público.
Rosania é formada em
Ciências Contábeis
pela Universidade
Federal de Pernam-
buco e em Direito, pela
Faculdade de Direito
de Olinda (Aeso).

A presidente do TRF/5ª, desembarga-
dora federal Margarida Cantarelli, se-
rá homenageada pelo povo de Sergi-
pe, em novembro, quando receberá o
título de Cidadã Sergipana, durante
sessão solene na Assembléia Legis-
lativa. No próximo dia 11, a magistra-
da estará em Aracaju inaugurando as
instalações do Juizado Especial
Federal Virtual, cujo
Foro já tem nome.
Vai se chamar
Desembargadora
Federal Margarida
Cantarelli, em
homenagem à
magistrada.

Vendo Hylux 2000, a diesel,
com ar. Tratar com Braz:

9162.8959 ou ramal 9379

Vendo Tempra 99, completo e
a gás. Tratar com Nicolo

através do ramal 9511

O concurso público de
juiz federal substituto da
5ª Região, que tem sua
comissão presidida pelo
desembargador Petru-
cio Ferreira, continua
recebendo inscrições
até as 20h do domingo,

dia 13, via Internet (www.cespe.unb.br).
Nas agências da Caixa, os candidatos
podem se inscrever até as 16h da próxi-
ma sexta-feira, dia 11. A taxa de inscrição
é de R$ 150. São oferecidas 60 vagas,
sendo oito delas para preenchimento
imediato. Os demais classificados podem

ser chamados durante o período de
validade do concurso, que é de dois
anos, prorrogável por mais dois
anos. O salário inicial oferecido é de
R$ 10.462,14. A 5ª Região da
Justiça Federal abrange seis dos
nove Estados nordestinos (do
Ceará a Sergipe). A avaliação dos
candidatos será feita em quatro
etapas, sendo a primeira com uma
prova objetiva dia 18 de julho. A se-
gunda etapa, composta por dois
exames discursivos, será realizada
nos dias 21 e 22 de agosto. Depois
haverá prova oral e prova de títulos.

Coatiabo. Este é o nome da mostra de
artes plásticas da cearense Socorro
Torquato (Côca), que estará em cartaz no
Espaço Cultural do TRF/5ª, em agosto.
Festejada pelo escritor Ariano Suassuna
como uma das revelações da estética,
Côca já expôs seus trabalhos nesta Corte
em duas ocasiões. “É uma bela obra de
pintura e de vanguarda”, festeja Ariano
Suassuna, que compara a produção
artística de Côca à pintura de outro
cearense – Audifax Rios. O escritor
paraibano costuma estabelecer uma
ligação dos dois artistas cearenses com o
Movimento Armorial.

Depois de amanhã é dia do o Forró da
Veia Cega, que a Asserjufe estará
promovendo a partir das 21h, no Clube
Líbano Brasileiro. Lá vai ter
bacamarteiros, banda de pífano, show
pirotécnico, comidas juninas. O forró pé-
de-serra fica por conta de Flávio Leandro
e da Banda Sinfoneia Desvairada. O
melhor casal matuto caracterizado será
premiado. Durante a festa serão
sorteados dois ingressos para o show de
Guilherme Arantes. Sócio com
acompanhante não paga. Convidado de
sócio paga R$ 7,00 (antecipadamente).
Não haverá bilheteria no clube.


