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Aniversariantes
Marcos Antonio de Souza Veras
Gab. Des. Petrucio Ferreira
Josielyene Santiago de F Barbosa
Gab. Des. Napoleão Maia
Cláudio Manoel de Andrade Filho
Gab. Des. José Maria Lucena
Camila Farias de Macedo
4ª Turma
Rodrigo Fidélis do Nascimento
VIP Segurança

Cozido
Escalope

Frango à Espanhola

Filé de peito na chapa

Charque na tigela

Omelete de frango

O Conselho da Justiça Federal e os Tri-
bunais Regionais Federais fecharam um
acordo de cooperação com a Radiobrás
para efetivação da Rádio Cidadania Judi-
ciária. A parceria estabelece a veiculação
de matérias e programas nas emissoras
da Rádio Nacional, que operam ondas
curtas, médias e freqüência modulada. A
decisão foi tomada na última reunião do
CJF e assinada pelo ministro Raphael de
Barros Monteiro, presidente do Conselho
e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Rádio Cidadania vai
divulgar informações
sobre a Justiça Fede-
ral para todo o Brasil.
Para o ministro Barros
Monteiro, “milhões de brasileiros hoje não
exercem seus direitos simplesmente por-
que os desconhecem e não sabem se-
quer por onde começar a exercê-los. O
objetivo é tornar a Justiça mais conheci-
da, mais compreendida pelo cidadão e,
conseqüentemente, mais próxima dele”.

Conselho e TRFs fecham
parceria com a Radiobrás

Os participantes dos cursos pro-
movidos pela Esmafe5, que ainda
não apanharam seus certificados,
devem comparecer ao Edifício
Anexo III do TRF5 e procurar por
Zélia ou Elaine. Os cursos cujos
certificados ainda se encontram
na Esmafe são: Direito Adminis-
trativo, Execução contra a Fa-
zenda Pública, Direito Previden-
ciário e Jornada de Processo
Civil. Informações: 3425.9862

Dia de proteção
às florestas

O presidente  do TRF5, desembargador
federal Francisco Cavalcanti, e o diretor
do Foro da Seção Judiciária de
Pernambuco, juiz federal Frederico Pin-
to de Azevedo, viajam nesta quinta-feira
a Petrolina (PE), onde vão vistoriar as
obras de ampliação da sede da Justiça
Federal naquele município. De lá, os
dois magistrados partem para também
vistoriar obras da Justiça federal em
Salgueiro, Serra Talhada e Garanhuns.

Presidente vistoria obras da Justiça no Interior

Esmafe convoca
participantes
de cursos

Servidores da Justiça Federal estão sen-
do recrutados pelo Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-PE) para atuar como mesários
na próxima eleição. O convite do juiz elei-
toral Luciano de Castro Campos (149ª
Zona), é dirigido aos funcionários que vo-
tam em Boa Viagem, Imbiribeira ou Ipsep.
Os interessados em atuar como parceiros
no pleito de 2006 serão recompensados
com dois dias de folga por cada dia traba-
lhado. Informações: 3303.1060.

Servidores convidados
para atuar na eleição

Classificados

Vende-se ar condicionado de 7.000
BTUs, seminovo. Cinara, ramal 9631

Vende-se televisor Blues K, 20 polega-
das, seminovo, ótimo preço. Falar com

Ana Luiza, ramal 9079 ou 8896.4081

A seleção para estagiários do curso de Di-
reito do TRF5, que acontece no dia 13 de
agosto, teve 1.237 estudantes inscritos.

Arte
Vendem-se obras de arte de diversos au-

tores. Tratar com Ângela Câmara, ramal
9541 ou 9192.7876


