
Jornal Mural Diário
Produzido pelas Seções de

Comunicação Social
e de Editoração Eletrônica

Luiz Albuquerque Melo
Orçamento e Finanças
Simone Regina C. Valença
Recursos

Pratos do Dia

Estão abertas até 15 de junho as
inscrições para o concurso de monografia

promovido pelo
TRF/5ª, sobre o
tema “O Papel
Social da
Justiça Federal:
Garantia de
Cidadania”. O
concurso é
alusivo aos 15
anos desta
Corte.
Informações:
www.trf5.gov.br

Anexo III
tem projeto
arquitetônico

Asserjufe fecha
novos convênios
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www.trf5.gov.br

Dia Mundial
do Teatro

Dia do
Sacerdote

II Mostra de Arte
encerra inscrições

Vendo Moto Tornado vermelha
250CC. R$ 6.900.Tratar com

Rodolfo: ramal 9272

Selo dos 15 Anos

Frango ensopado com milho
Filé de peixe à portuguesa

Pastelão de queijo
Carne-de-sol

Bode guisado
Fígado acebolado

Peru
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Servidores ativos e inativos do TRF/5ª
têm prazo até amanhã para inscrever
seus trabalhos nas categorias de pintura,
escultura, fotografia e poesia, sobre o
tema “Mãe”. Os trabalhos selecionados
farão parte da II Mostra de Arte,
promovida conjuntamente pelo Escritório
e Comitê da Qualidade. A exposição fica
em cartaz no Espaço Cultural do TRF/5ª
de 3 a 7 de maio. Informações através
dos ramais 9307 e 9412.

Correspondências enviadas por
qualquer setor do TRF/5ª devem
conter o selo comemorativo dos 15
Anos desta Corte. Informações:
9020 ou 9022.A empresa Spasso Arquitetura

apresentou à presidente Margarida
Cantarelli o projeto de restauração
arquitetônica do imóvel localizado
na Praça Tiradentes, em frente ao
TRF. A edificação vai abrigar o
Anexo III do edifício-sede Ministro
Djaci Falcão. No novo prédio
funcionarão os setores
administrativos, o serviço médico-
odontológico e as comissões de
licitação e de controle interno. As
obras devem estar concluídas em
sete meses. O projeto do professor
José Luiz da Mota Menezes
preserva o estilo arquitetônico da
edificação, alterando somente as
instalações interiores.

Servidores do TRF/5ª filiados à
Asserjufe contam com três novos
convênios. Confira: Óticas Jessé,
Sonótika e Centro Ótico Madalena-
Óculos, armações importadas e lentes
de contato, com pagamento parcelado
em até seis vezes. Telefones 3222.0444
/ 4162 (Boa Vista), 3091.3208 (Boa
Viagem), 3228.0637 (Madalena) e
3437.2521 (Paulista). Bahia Distribui-
dora de Gás- O associado pode solici-
tar cupom de vale-gás com desconto em
folha. Modeladores Yoga- Compras
parceladas em até cinco vezes. Contato
com Joseane: 9922.5528.

Vendo maleta em couro estilo
007 com segredo - Portfolio

semi-nova. Tratar: 9971.8999

Vendo Pólo Classic 97, azul-
marinho, completo. Tratar:

Eduardo Vaz (Ramal 9078)

Pernambucano do
Recife, Nilo da Silva
Moraes Júnior é
técnico judiciário e
trabalha no gabinete
do desembargador
federal Paulo Gadelha. Ingressou no
TRF em junho de 1989, através de
concurso público.
Nilo é formado em Engenharia e em
Direito pela Unicap e atua nas duas
áreas.

Perfil

Margarida Cantarelli
reunida com assessores
e José Luiz (direita)


