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Doação de sangue
O IHENE precisa de doadores de

qualquer tipo sangüíneo em nome de
Linete Soares da Costa. Informações

com Cláudia Salgues, ramal 9468.

Quadrigêmeos recém-nascidos,
internados na UTI do Hospital Santa

Joana, precisam de doação de sangue
e de leite materno. A doação deve ser
feita no Hemope ou Imip. Informações

com Áurea, ramal 9296.

Doação de sangue e leite materno

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

O presidente do TRF da 5ª
Região, desembargador
federal Francisco Cavalcanti,
recebeu no município de
Estância (SE) a escritura de
posse do terreno para a
construção da sede da
Subseção Judiciária. A diretora
do Foro da Justiça Federal em
Sergipe, juíza federal Telma
Maria dos Santos, participou da
solenidade de entrega do
documento pelo prefeito Ivan
Leite. O terreno mede 2.000 m² e está
localizado na Praça Gonçalo Prado, no
bairro Santa Cruz, a 70 Km de Aracaju.

Presidente recebe escritura de
terreno da Subseção Judiciária

Domingo, 17 de setembro

Juiz Federal Ricardo
César Mandarino Barretto
SJSE

Cristina Maria P de Melo Verçosa
Precatórios
Gilmar Bonifácio de Oliveira
Soservi

Francisco Cavalcanti instala 17ª Vara
Federal do Ceará, no município de
Juazeiro do Norte.

O espetáculo Manhã Auê, de Erasto
Vasconcelos, estréia hoje, a partir das
21h, no bar Capitão Lima. No show, o
instrumentista explora a mistura de
ritmos como samba, afoxé e maracatu.
Durante todo o final de semana estará
em cena, nos principais cinemas da
cidade, o filme O Maior Amor do Mundo

(Brasil/2006,
106 min),
com José
Wilker e Tais
Araújo. A di-
reção é do
alagoano
Cacá Diegues.

Programação Cultural para o final de semana

Começa hoje, às 16h30, a segunda
rodada do Campeonato Talibol de
Futebol 2006. Após a pausa do feriadão,
os times voltam a perseguir o título do
torneio que acontece no campo do
Superbol, em Parnamirim. Ao todo, serão
cinco rodadas, todas nas sextas-feiras, a
partir das 16h30.

Segunda rodada do
Talibol acontece hoje

Os servidores do TRF5 e das
Seções Judiciárias têm prioridade
no preenchimento das 25 vagas
oferecidas para o curso de
Mestrado em Gestão Pública, na
UFPE. Mas os requisitados
também podem participar, caso
existam vagas disponíveis. Os
interessados têm até o dia 22 de
setembro para fazer a inscrição.
O TRF5 subsidia 80% do valor
da mensalidade e os concluintes
serão beneficiados pelo Plano de Cargos
e Salários, que espera sanção
presidencial. Informações com Conceição
(CDRH), ramal 9307.

Mestrado em Gestão
Pública inscreve
requisitados

Após realizados a análise de solo e o
estudo do terreno, terão início as obras
de construção da Subseção.


