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Aniversariantes
Adilson Ferreira de Lima
Gab. Des. Lázaro Guimarães

André C. Erhardt
Assessoria da Presidência

Ruan da Silva Melo
1ª Turma

Flávia Nogueira de Souza Belém
Taquigrafia

Tatiana V Cavalcanti Pimentel
Gab. Des. Luiz Alberto Gurgel

Jorge Ricardo Gomes da Silva
VIP Segurança

José Ricardo B da Silva
VIP Segurança

Quinta-Feira, 15 de Junho

Mª do Rosário Holanda Cabral
Gab. Des. Paulo Gadelha

Ana Eliza Gomes de Souza
Jurisprudência

Maminha ao alho
Feijoada

Peixe com alcaparras

Mariscada

Dia do Solista

Nesta quarta-feira, o programa Via Le-
gal volta a abordar a onda de crimes no
Orkut, site de relacionamentos na Inter-
net, que provocou a vinda ao Brasil de
representantes da Google Inc.  (admi-
nistradora do site). A empresa está sen-
do pressionada a entregar informações
sobre internautas que praticam crimes
na rede mundial de computadores.

Véspera do feriado de Corpus Christi,
servidores, terceirizados e estagiários
desta Corte
comemoram, na
noite de hoje, o
São João do TRF
2006, no pátio
externo do edifício-
sede. A partir das
18h, o arrai· matuto
será animado pelos
forrozeiros Nádia Maia
e Lenilson Filho, além
do servidor André
Erhardt, que está
aniversariando e vai dar

Hoje é dia de forró no Tribunal

Além disso, a Justiça Federal mandou
tirar do ar no Brasil o jogo “The Crimes”,
traduzido em 18 idiomas. A página do
jogo informa ter dois milhões e meio de
usuários cadastrados no mundo. O “Via
Legal” vai ao ar às 18h de hoje, na TV
Futura (canal 46); amanhã, às 20h30,
na TV Justiça (DirecTV) e, no sábado,
às 9h, na TV Universitária (canal 11).

Programa “Via Legal” retoma questão
dos crimes cometidos no site Orkut

O Judiciário interrompe suas ativi-
dades, amanhã (15 de junho), por
ocasião do feriado nacional con-
sagrado ao Corpus Christi. Na
sexta-feira, a prestação dos
serviços juris-
dicionais será
retomada nor-
malmente, no
Tribunal e
nas Seções
Judiciárias
da 5ª Região.

TRF5 fecha amanhã
no dia consagrado
ao Corpus Christi

Servidores da DG fazem concentração pé quente
Para entrar no clima da
Copa, servidores da Diretoria
Geral organizaram, ontem,
um café-da-manhã de con-
centração pela estréia da
seleção brasileira na Copa do
Mundo 2006. A iniciativa foi
dos funcionários do setor,
que trouxeram comidas típi-
cas e vestiram a camisa do
Brasil, um estímulo para co-
meçar com pé direito o cami-
nho rumo ao hexa.

TRF5 instala Vara Tributária em
Campina Grande (PB).

uma canja cantando forró. Nas
barraquinhas típicas, comidas juninas,
churrasquinhos e mesa de frios. Também
nesta quarta-feira associados da
Asserjufe estarão arrastando o pé no
ForrÛ da VÈia Cega, que acontece no Bar

Catamarã,
próximo ao
viaduto das
Cinco Pontas, a
partir das 19h. A
festa terá como
atrações Flávio
Leandro,
Sanfonéia e Forró
Pé-de-Serra.André Erhardt


