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Dia da Natureza

Dia do Poeta
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Classificados

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Pratos do DiaFilé de peito à milanesaCarne ao molho ferrugemFrango assadoFilé de peixe
Omelete
Lasanha 4 queijos

Formada em Enferma-
gem pela UFPE, Maria
Etelvina Natário de Sá
Leite é analista judiciária
concursada desde 93.
Lotada na Seção de As-
sistência de Enfermagem, a recifense
tem também especializações em Enfer-
magem Cirúrgica e Enfermagem do
Trabalho, ambas pela UFPE. Como
hobby, Etelvina cuida de animais aban-
donados e lê muito.

Vendo Palio EDX 98,
4 portas, com ar condicionado,

vidro elétrico e trava elétrica,
cinza metálico.

Tratar com Fátima
(ramal 9514)
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O presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e do Conselho da Justiça
Federal (CJF), ministro Edson Vidigal,
divulgou a relação dos municípios que
serão beneficiados com a instalação de
novas Varas Federais em 2005. “Gra-
ças ao empenho do ministro Edson
Vidigal, conseguimos antecipar a insta-
lação das varas federais e dos juizados
especiais federais de 2008 para 2005”,
afirmou o secretário-geral do CJF, Ney
Natal. O ministro Vidigal, no entanto,

conseguiu junto ao Congresso Nacional
e ao Poder Executivo a garantia dos re-
cursos necessários à antecipação para
2005 a instalação de todas as varas que
não foram instaladas em 2004. Na 5ª Re-
gião serão criadas 33 varas, 622 cargos
e 453 funções. As sedes das varas es-
tão definidas. Das novas Varas criadas,
já foram instaladas neste ano as de Li-
moeiro do Norte (CE), Mossoró (RN),
Sousa (PB), Caruaru (PE) e Itabaiana
(SE). Confira no mapa as novas Varas.

Quinta Região terá mais 27 Varas Federais em 2005

O servidor João Freitas de Castro
Chaves, técnico judiciário lotado na
Assessoria Especial da Presidên-
cia, participou do Seminário Inter-
nacional Foucault: Perspectivas,
em Florianópolis (SC). João Cha-
ves apresentou trabalho sobre “As
Práticas de Resistência e a
Tematização do Direito Novo em

Foucault”. A pesquisa
está sendo desenvol-
vida pelo servidor no
Mestrado em Filoso-
fia do Direito, da Uni-
versidade Federal de
Pernambuco.

Servidor participa
de seminário em
Santa Catarina

Os elevadores números 1, 2 e 3 do edifí-
cio-sede do TRF estão em processo de
modernização, para melhor servir seus
usuários. De acordo com a diretora da
Subsecretaria de Administração Predial,
Conceição Albuquerque, “a paralisação
simultânea dos três elevadores se deu
em virtude da estrutura desses equipa-
mentos ser interligada, o que não permite
o desligamento de apenas
um elevador”. O trabalho
de modernização foi inicia-
do pelo elevador privativo
que já está restaurado e
em pleno funcionamento
com moderna tecnologia.

Na folha de pagamento do mês pas-
sado, juntamente com o reajuste da
Gratificação de Atividade Judiciária
(GAJ), os servidores do TRF/5ª que
recebem o auxílio-escola tiveram
um aumento momentâneo. De acor-
do com o diretor da Subsecretaria
de Planejamento e Execução de Or-
çamento e Finanças Luiz
Albuquerque isso aconteceu porque
“o Tribunal teve disponibilidade de
recursos que permitiu essa amplia-
ção”. O aumento foi proporcional
para cada servidor, dependendo do
valor da mensalidade escolar.

Auxílio-escola
tem aumento
momentâneo

Modernização leva
à desativação de
três elevadores
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