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Aniversariantes
Naelson Gonçalves de Melo Filho
Gab. Des. José Baptista
Alberto Frederico Castro Lemos
Biblioteca
Maria Elisa de Oliveira
Gab. Des. Marcelo Navarro
Melissa C de Albuquerque Pessoa
Segunda Turma

Dia do Metrologist a

Carne assada ao pimentão

Guisado à brasileira

Galinha cabidela

Frango à espanhola

Charque na tigela

A Asserjufe firmou convênio com a
Votorantim Finanças/BV Financeira, que
está disponibilizando taxas especiais
para servidores da Justiça Federal. São
oferecidas três opções: crédito pessoal;
financiamento e refinanciamento de veí-
culos. Não se trata de empréstimo con-
signado, já que a quitação é feita através
de cheques ou carnês. Outras informa-
ções podem ser obtidas com Cristiane
(ramal 9581) ou Sheila (SJPE), pelo tele-
fone: 3229.6250.

Financeira oferece taxa
especial para servidor

O Instituto de Formação da Per-
sonalidade (Infop) está ofere-
cendo o curso “Como falar em
público”, destinado a pessoas
interessadas em melhorar seu
poder de comunicação. As au-
las terão início no dia 17 de ju-
lho, na Avenida Rui Barbosa,
1654, Graças. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelos
telefones: 3268.6185 ou
3441.5606.

Curso de Oratória
no Infop será
realizado em julho

Um número recorde de 3.723 candidatos
estão inscritos no VIII Concurso para Juiz
Federal Substituto da 5ª Região.

Estão abertas as inscrições à Seleção para Es-
tágio de Direito no TRF da 5ª Região, que po-
dem ser feitas até o dia 7 de julho no site
www.trf5.gov.br. Os candidatos deverão levar
um quilo de alimento não perecível no dia da
prova, que está prevista para o dia 13 de julho.
Maiores esclarecimentos sobre o processo
seletivo podem ser obtidos no site do Tribunal
ou através do e.mail estagiodireito@trf5.gov.br.
Outras informações com Nancy Freitas, pelo
telefone 3425.9706.

Começa hoje inscrição para
estágio de Direito no TRF5

Nesta terça-feira, o expediente no Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região será
encerrado às 11h para que os servidores
possam assistir ao primeiro jogo da Sele-
ção Brasileira nas oitavas de final da Co-
pa do Mundo 2006. Na partida de ama-
nhã, que começa às 12h (horário de
Brasília), a equipe de Parreira vai enfren-
tar a Seleção de Gana (África). Vista sua
camisa e vamos torcer por mais esta vitó-
ria do Brasil nessa fase decisiva.

Expediente no Tribunal termina
mais cedo nesta terça-feira

Classificados

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Em parceria com a Mongeral e Icatu
Hartford, a Asserjufe está oferecendo ser-

viço de consultoria previdenciária para
servidores e associados. Agendamento e

informações com Cristiane, ramal 9581.

Consultoria previdenciária

Peugeot 206, 1.6, 16v, 2003, completo,
27.000 km. Rogério, ramal 9735 ou

9954.4610


