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Protocolo

Dia Interamericano
das Relações Públicas

O Juizado Especial Federal da Seção
Judiciária da Paraíba realizou, no último
final de semana, mutirão de audiências
para agilizar processos de trabalhadores
rurais. Foram julgados cerca de 540
processos de aposentadoria por idade,
que poderão beneficiar idosos da zona
rural do Estado. Quinze juízes federais da
Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do
Norte fizeram as audiências.

Mutirão na PB agiliza
aposentadoria de idosos

O TRF5 vai oferecer, a partir do dia 5 de
outubro, curso de Alemão Instrumental
para Ciências Sociais, com o professor
Christoph Ostendorf. As aulas serão
realizadas todas as quintas-feiras, das
18h15 às 19h45, na Sala de Treinamen-
to (5º andar). O curso é dirigido a
magistrados e servidores que tenham
iniciação no idioma. Informações no
CDRH, ramal 9307.

TRF oferece curso de
Alemão Instrumental

A Festa do Dia das
Crianças, promo-
vida pela Associa-
ção dos Servidores
da Justiça Federal
(Asserjufe), será
realizada no sába-
do, 21 de outubro,
a partir 15h, no par-
que de diversões Mirabilândia,
localizado no Centro de
Convenções de Pernambuco. A
garotada já começou a contagem
regressiva para se divertir nos
diferentes brinquedos do parque.
Informações com Cristiane, ramal 9581.

Festa da Criança
será no Mirabilândia

O Espaço de Arte e Cultura da Justiça
Federal na Paraíba está expondo
pinturas da artista plástica Roberta
Fonsêca. A Exposição “Diversos
Momentos” fica em cartaz até a próxima
sexta-feira. As pinturas, em óleo sobre
tela, são acompanhadas de poesias de
Ávito Neto. Nessa primeira mostra
individual, os trabalhos de Roberta
Fonsêca podem ser vistos de segunda

à quinta-feira, das 12h às 18h, e na
sexta-feira, das 8 às 13h.

Mostra de pinturas na Justiça Federal da Paraíba

Francisco Cavalcanti recebe presidentes
das seccionais da OAB do Ceará e de
Pernambuco.

Na próxima
quinta-feira,
às 16h, o
desembar-
gador federal
Marcelo
Navarro vai
ministrar a
palestra
“Controle
Externo nas
Estruturas de

Governo”, durante o I Congresso dos
Procuradores Municipais do Estado de

Marcelo Navarro é palestrante
em Congresso de Procuradores

Mato Grosso do Sul e o Controle
Externo. O evento tem como tema
central “Cidadania, direito de todos” e
será realizado no auditório do Tribunal de
Contas do Estado (Parque dos Pode-
res, Bloco 29 – Campo Grande/MS). O
desembargador federal do TRF da 5ª
Região vai abordar diversas questões
acerca do tema proposto, a exemplo da
Teoria da separação dos poderes; Ti-
pos de controle instituídos pela Consti-
tuição de 1988; Controle Popular; Con-
selho Nacional de Justiça e Ministério
Público. Informações: (67) 3317.1599.

Solidariedade
Julie Caroline, portadora do

câncer linfoma Hodcking, precisa
de ajuda para realizar transplante.

Informações com Wolney ou Rejane,
ramais 9647 e 9650.

Cupim ao fornoPanqueca de frangoGuisadinho à brasileiraCreme de camarão e peixeFrango cremoso


