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Aniversariantes
Benvinda Barbosa Lima
3ª Turma
Marcílio Pinto de Vasconcelos
Contech

Carne assada ao vinho
Bacalhau à Dona Nota

Peixada
Panquecas de frango

Camarão aos 4 queijos

Classificados
Vendo monitor LCD HP 17" e

roteador D-Link 802.11g/2.4 GHZ
Wireless (sem fio). Tratar com

Flávia: 9978.7868.

Restam poucas vagas para o Curso
de Pós-Graduação em Planeja-

mento e Gestão Pública da FCAP.
Também estão abertas as

inscrições aos cursos de informática
em Windows, Word Básico, Excel

Básico e Avançado, Word Avançado
e Power Point. Informações no

CDRH, ramais 9349 e 9307

Últimas vagas

Nossos talentos
Mostra de Fotografias

Dia do Músico

Servidores das Turmas Recursais fazem
treinamento na Seção Judiciária da
Paraíba, em João Pessoa.

O presidente do TRF5 Francisco Caval-
canti viaja na tarde de hoje a Brasília,
para participar da reunião ordinária do
Conselho da Justiça Federal, que
acontece amanhã de manhã na sede do
STJ. Durante o encontro, entre outros
assuntos, será lançado o sistema de
execução fiscal virtual da Justiça
Federal, conectado ao da Procuradoria
da Fazenda Nacional. O sistema começa
pelos TRFs da 1ª e da 3ª Regiões.

Presidente participa de reunião
do Conselho em Brasília amanhã A Faculdade Marista está oferecen-

do convênio para servidores do
TRF5 com descontos nos cursos
mantidos pela instituição. O curso
de administração terá desconto de
40% e os demais cursos terão
desconto de 20%. As inscrições
na faculdade ou pelo site
www.faculdademarista.com.br.
Maiores informações podem ser
obtidas através do telefone
2122-9077.

Marista dá desconto
a servidor do TRF5

O juiz federal André Luís
Tobias Granja, da 6ª Vara de
Alagoas, foi eleito represen-
tante junto ao Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) para
a Comissão de Conciliação.

O movimento pela conciliação no Judi-
ciário foi lançado em agosto pelo CNJ e
abrange toda a Justiça Federal. Busca
implantar no País a cultura de conciliação
e aumentar o número de acordos para os
mais variados tipos de conflitos.

Getúlio
Bessoni
de Melo,
analista
judiciário,
apaixonou-
se pela
fotografia

ainda na infância. “Mas só adulto
mergulhei no universo fotográfico com
uma Pratika MTL3 e me dediquei a
longos estudos e experimentações”.
Eneida Delgado, analista judiciária, diz

ser “apaixonada por fotografia,
especialmente sobre o tema natureza,
uma das minhas paixões prediletas é
observar o mar,
aguardar o pôr-do-
sol e o nascer da
lua, tentando captar
o melhor ângulo.
Sou iniciante mas
tenho planos de
aprofundar meus
conhecimentos
nesta arte”.

Juiz alagoano faz parte
do Conselho Nacional

Vendo uma moto elétrica para
crianças (feminina). Bateria

recarregável, com autonomia de 3
horas. Tratar com Eduardo, 9078


