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Dia do Deficiente Físico

Dia do Teatro Municipal
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Pratos do Dia
Guizado à brasileiraFilé de peito na chapaOmelete

Filé de peixe
Macarronada ao molho de tomate
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Nilvio José Silva Ferreira é técnico judi-
ciário concursado do TRF/5ª, desde
93. O Recifense é formado em Artes
Industriais pela UFPE e em História
pela Funeso. Desde que ingressou
nesta Corte, trabalha na Oficina. Nílvio
gosta de música, do clás-
sico ao mais popular, e
aprecia filmes com bons
roteiros, lembrando de
Papillon, E O Vento Le-
vou e O Franco Atirador,
entre outros.

Tribunal pára amanhã, 12 de outubro,
dia consagrado a Nossa Senhora
Aparecida, Padroeira do Brasil. Na
mesma data se comemoram ainda a
passagem do Dia da Criança e do
Descobrimento da América. O feriado

Tribunal pára amanhã, Dia da Padroeira
nacional, no entanto, deve-se
somente à primeira data, e,
embora a devoção à santa re-
monte aos idos do século
XVIII, só foi decretado em
1980.

Reunir especialistas e a comunidade
interessada para discutir os mais di-
versos temas relacionados
diretamente com o Poder Judiciário e
as Polícias brasileiras, no intuito de
debater propostas de aprimoramento
dos serviços prestados à sociedade.
Este é o objetivo do Seminário “O
Poder Judiciário e as Polícias”, que
será realizado pelo Centro de Estu-
dos Judiciários do Conselho da Justi-
ça Federal, de 8 a 9 de novembro, no
auditório do STJ. As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas até 28
de outubro, no site do CJF
(www.cjf.gov.br), no item “Eventos do
CJF”, na opção “programação”.

Conselho inscreve

para Seminário

Todos os diretores do TRF/5ª estão tra-
balhando na elaboração do relatório de
atividades de gestão de seus setores.
Essas informações serão encaminhadas
à Secretaria Administrativa até o próximo
dia 27 e vão servir de base para a elabo-
ração do Relatório da Presidência, no
biênio 2003/2005. De acordo com a
diretora da Secretaria Administrativa,
Sorarya Caio, este documento, por sua
vez, será entregue aos integrantes do
Conselho da Justiça Federal, diretores
de Foro das Seções Judiciárias da 5ª
Região, desembargadores federais e
juízes federais da Região.

Assessores têm encontro em João Pessoa

Os assessores de Comunicação Social e
de Cerimonial do TRF/5ª e das Seções
Judiciárias da 5ª Região estarão reunidos
dias 21 e 22 deste mês, no auditório da
Seção Judiciária da Paraíba, em João
Pessoa, para traçar metas de ação con-
junta, e debater questões atuais do Ceri-

monial na Justiça Federal. Este I Encon-
tro de Assessores de Comunicação da
5ª Região será aberto pela presidente do
TRF/5ª, desembargadora federal Marga-
rida Cantarelli e pelo diretor do Foro da
Seção Judiciária da Paraíba, juiz federal
Rogério Fialho.

Diretores preparam

Relatório de Gestão
Primeiro programa da TV brasileira
que trata de questões relacionadas
ao Direito e ao Poder Judiciário,
com linguagem especialmente
dedicada ao público infantil, o
“Chico e Pipoca” é mais um lança-
mento do Centro de Produção de
Programas da Justiça Federal
(CPJUS), que funciona junto ao
Conselho da Justiça Federal (CJF), em
Brasília. A pré-estréia do programa acon-
teceu sexta-feira passada, no Supremo
Tribunal Federal (STF), em solenidade
prestigiada por ministros do STF e do
STJ.

“Chico e Pipoca”

estréia no STF

Os servidores do TRF/5ª, com domicílio
eleitoral no Recife, Olinda e demais mu-
nicípios onde as eleições de 3 de outu-
bro foram decididas em 1º turno, têm até
o dia 18 para apresentar o comprovante
de votação. Já aqueles que votam em
Jaboatão dos Guararapes ou nas cida-
des onde haverá 2º turno, têm um prazo
de quinze dias corridos, após as elei-
ções para apresentar o documento.

Comprovantes de

votação devem ser

entregues até 2ª


