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Aniversariantes
Bárbara Leite Novais
Gab. Des. Francisco Wildo
Rodrigo Gayger Amaro
Pessoal

Bacalhau ao Braz
Peixe ao forno

Panquecas de frango
Bife à milanesa

Almôndegas de carne
Sarapatel suíno

Dia do Hoteleiro

JFPB promove Mostra de Saúde e Bem-estar.

Na próxima segunda-feira, às 16h, o
presidente do TRF da 5ª Região,
desembargador federal Francisco
Cavalcanti, e o diretor do Foro da Seção
Judiciária do Rio Grande do Norte, juiz
federal Ivan Lira, inauguram a sede
própria da Subseção Judiciária de Caicó
(Sertão do Seridó). Instalado num terreno
de seis mil metros quadrados, doado
pelo Governo do Estado, o prédio é o
primeiro do Complexo Judiciário de
Caicó, que deverá abrigar órgãos

Justiça Federal inaugura nesta
segunda sede própria em Caicó

públicos, estabelecimentos comerciais e
de prestação de serviços.

Entre os dias 16 e 18 de novembro,
será realizado o III Encontro Norte-
Nordeste de Juízes e Procurado-
res do Trabalho, no Recife Palace
Lucsin Hotel, em Boa Viagem. “A
Dimensão da Coletividade da
Jurisdição Trabalhista” é o tema
central do evento, que terá pales-
tra de abertura com o ministro
aposentado do Supremo Tribunal
Federal (STF), Nelson Jobim, na
quinta-feira (16/11), às 19h.

Recife sedia
Encontro de Juízes
do Trabalho

O TRF5 conta, agora, com um ponto de
táxi interno, com motoristas e carros
cadastrados e padronizados pelo Tribunal.
O sistema visa atender às necessidades
dos servidores e visitantes que utilizam
esse meio de transporte. O serviço está
disponível a partir das 15h até o
encerramento do expediente. Maiores
informações ou  reservas falar com
Berinaldo, 9616.4506.

Tribunal tem ponto
de táxi interno para
servidores e visitantes

Enfeite sua sala e entre no espírito
natalino. Essa é a proposta do vídeo
que será elaborado pelo Núcleo de TV
da Divisão de Comunicação Social
para ser exibido na Festa de
Confraternização do TRF5, no dia 13
de dezembro. Todos os setores do
Tribunal poderão participar das
filmagens, que incluem depoimentos e
mensagens positivas para 2007. As
tomadas serão realizadas no próximo
dia 20, a partir das 14h.

Servidores se preparam para o Natal

Classificados
Vendo Câmara Digital seminova.

André, ramal 9084

Vende-se jogo de sofá, 2 e 3 lugares,
bom estado. Informações, ramal 9192

Vendo um laptop Sony Vaio FS-980, 1
giga, 80 HD, tela 15.4. Informações:

Marilda 9961.1134 ou Alda ramal 9291

Moto elétrica para crianças (feminina).
Bateria recarregável, com autonomia

de 3 horas. Tratar com Eduardo, 9078

Vendo monitor LCD HP 17" e roteador
D-Link 802.11g/2.4 GHZ Wireless (sem

fio). Tratar com Flávia: 9978.7868

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005


