
Edição nº 572
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pela Divisão de
Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região Fotos: Narciso  Lins

Agosto
21

SEGUNDA

Aniversariantes
Maria Etelvina Natário de Sá Leite
Enfermagem
Adriano Novaes Cabral
Orçamento e Finanças

Chambaril

Frango à espanhola

Charque na tigela

Frango cremoso

Carne ao pimentão

Superior Tribunal de Justiça aprovou a
proposta orçamentária do CJF e da Jus-
tiça Federal de primeiro e segundo graus
para 2007, no valor de R$ 4,9 bilhões.

O juiz federal Manoel
Erhardt (3ª Vara-PE) vai mi-
nistrar hoje, às 9h30, a pa-
lestra de abertura do curso
“Direito Previdenciário”,
promovido pela Escola de
Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe5). Dirigido
a magistrados, servidores e
estagiários da Justiça Fe-
deral, o curso será realiza-
do na Seção Judiciária do
Ceará, em Fortaleza, e

Curso de Direito Previdenciário
inicia hoje em Fortaleza

transmitido via
videoconferência para o
TRF e demais Seções Judi-
ciárias da Região. Os procu-
radores do INSS Eduardo
Rocha Dias, Leandro
Macedo e Helton Sales mi-
nistrarão as aulas, que pros-
seguem nos dias 23, 28 e
30 de agosto e 04, 06, 11 e
13 de setembro, das 9h às
11h30. Informações:
3425.9862/9861.

Os agentes de segurança Gilvan José,
João Paiva, Marcos Melo e Gustavo
André promovem reunião com a catego-
ria nesta segunda-feira, às 10h, na Sala
das Turmas Norte. O objetivo do encon-
tro é debater sobre os assuntos tratados
no 2º Encontro Nacional dos Agentes de
Segurança do Judiciário Federal, ocorri-
do em Brasília/DF, com destaque para o
Plano de Cargos e Salários e a criação
da Polícia Judicial.

Agentes de segurança
debatem criação da
Polícia JudicialJosemar dos Santos Ferreira, estagiário

da DAMS, foi um dos dez ganhadores
do 9o Concurso de Poesias da Bibliote-
ca Popular de Afogados, promovido
pela Fundação de Cultura do Recife. O
concurso de abrangência nacional rece-
beu 800 inscrições, sendo premiados
três autores pernambucanos. Abordan-
do temas como amor, fantasia, imagina-
ção e dor, Josemar foi a grande revela-
ção do concurso. O poeta tem apenas

16 anos e estuda no
Colégio Estadual
Martins Júnior. Como
prêmio, cada poeta
teve cinco trabalhos
publicados na
Coletânea Ladjane
Bandeira de Poesia.
Além de distribuir as publicações nas li-
vrarias, a Fundação de Cultura deu 30
cópias do livro a cada vencedor.

Estagiário ganha concurso literário Diretores do TRF5 apresentaram, na últi-
ma sexta-feira, o resultado das ações im-
plantadas em cada setor após o curso de
Integração de Equipes, ministrado pela
psicóloga Tereza Nunes, nos meses de
maio e junho deste ano. O encontro teve o
objetivo de identificar ações que deram
certo, aspectos que ainda precisam ser
melhorados ou implantados. Em janeiro do
próximo ano, acontecerá uma reunião se-
melhante para garantir a continuidade das
avaliações e será elaborado um documen-
to para ser entregue ao presidente do
TRF5 Francisco Cavalcanti.

Diretores avaliam
resultado de ações
após treinamento

Classificados
Para anunciar basta ligar

9018, 9019 ou 9021
Manoel
Erhardt


