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Galinha cabidela

Guisadinho à brasileira

Charque na tigela

Filé de peito na chapa

Frango à espanhola

Equipe da Informática debate
Planejamento Estratégico

O Centro de Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos já iniciou as inscrições para
o Curso de Atualização em Direito Pro-
cessual Civil, a ser ministrado pelo pro-
fessor da Universidade Federal de
Pernambuco, Marcos Aurélio Nascimento
Netto. O curso tem duração de 40 horas
e as aulas estão previstas para o mês de
setembro, nas segundas e quartas-feiras,
das 8h às 11h40. Informações: 9307.
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Nesta segunda-feira, às 19h, no Espaço
Cultural do TRF5 acontece o lançamento
do livro “Políticas Públicas e a Realiza-
ção de Direitos Sociais”, da advogada
Ivanilda Figueiredo. A diretora da
Esmafe5 Margarida Cantarelli e o editor
Sérgio Fabris participam do lançamento
editorial, que contará com a presença de
servidores do Judiciário, estudantes e
profissionais interessados no tema.
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Convênio firmado entre o Tribunal
Regional Federal da 5a Região e a
Faculdade Marista Recife estabele-
ce a concessão de descontos de
20% a 40% para magistrados e
servidores nos cursos oferecidos
pela instituição. Os descontos va-
lem para cursos de graduação e
pós-graduação e são extensivos
para cônjuges e filhos.
Informações: 4009.7777 ou
www.faculdademarista.com.br.
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Os servidores desta Corte recebem homenagem
pelo Dia dos Pais nesta segunda-feira, às 17h,
no auditório do Pleno. Além de lanche e surpre-
sas no hall de entrada do Tribunal, a festa inclui
o sorteios de brindes. Serão sorteados  cupons
promocionais dos restaurantes Parraxaxá, Carne
de Sol do Cunha, Ponteio Grill, Laçador e
Barbarico, presentes da La Camiceria, da Set
Espaço de Beleza e uma bolsa de estudos por
um semestre na Today Idiomas.

Diretores dos Núcleos de Informática
do TRF5 e das Seções Judiciárias par-
ticiparam, nos dias 9 e 10 de agosto,
da terceira reunião periódica regional
de Informática. Coordenado pela dire-
tora da Subsecretaria de Informática
Fernanda Montenegro, o encontro teve
como objetivos apresentar o Planeja-
mento Estratégico aos diretores das
seis seções, além de discutir a execu-
ção orçamentária e o projeto de segu-
rança da informação na 5a Região.

A proposta orçamentária da Justiça Federal
e CJF para 2007, aprovada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), prevê um total de
R$ 4,9 bilhões.

Consultoria
Em parceria com a Mongeral e

Icatu Hartford, a Asserjufe
está oferecendo serviço de

consultoria previdenciária para
servidores e associados.

Agendamento e informações
com Cristiane, ramal 9581.


