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Dia do Cirurgião Dentista

Dia da Saúde Dentária
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Perfil

Aniversariantes
Inalda Vila Nova de Moura
PlenárioTRF fecha 6ª feira e reabre na 4ª feira

Amanhã tem jogo

de vôlei de praia

em Boa Viagem

Projeto integra

Justiça Federal

Asserjufe inscreve para festa natalina

Classificados

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Mª José Delgado

faz palestra

para servidores

Formada em Direito
pela UFPE e pós
graduada pela Escola
Superior de
Magistratura, Erivânia
José de Lira é analista judiciária
concursada desde 95. Desde sua
entrada no TRF, atua na Secretaria
Judiciária. Erivânia gosta de cinema, em
especial de filmes de suspense (“Os
Outros”, ela destaca); viajar (lembrando
a viagem que fez ao México); e ouvir
música, em especial, Djavan.

A Asserjufe está inscrevendo até 26 de
novembro os associados interessados
em participar da festa natalina, marcada
para a sexta-feira, 10 de dezembro, na
casa de recepções Personalité, na Boa
Vista. Os associados terão entrada

franca e vão poder levar convidados,
sendo que estes pagarão R$ 25,00
(cada), com desconto feito no salário do
associado que convida. Somente os
inscritos (associados e convidados)
terão acesso à festa.

Servidores do TRF/5ª que gostam de
jogar vôlei de praia agora têm uma chan-
ce de “mostrar suas habilidades de cra-
que, para depois tentar uma vaga na
seleção brasileira”. Toda terça-feira, a
partir das 20h, em Boa Viagem, próximo
ao Acaiaca, uma pelada comandada por
Claudiano Abrantes estará reunindo
esses jogadores, como acontecia há oito
anos. Informações com Claudiano 9087.

A assistente social Maria José
Delgado faz palestra amanhã, na
Escola de Magistratura, a partir das
16h30, sobre o tema “O Corpo em
Movimento”. O encontro é dirigido aos
servidores do TRF/5ª, especialmente os
aposentados, que terão mais uma
oportunidade para se reencontrar. Nesta
Corte, a palestrante dirigiu a Divisão de
Assistência Médica e Social.

Na próxima quinta-feira, 28, Dia do
Servidor Público, haverá expediente
normal neste Tribunal. O feriado instituído
pela Lei 8.112/90 foi adiado para a sexta-
feira 29. Também o TRF não funcionará
nos dias 1º e 2 de novembro (segunda e
terça-feira próximas), feriados alusivos
ao Dia de Todos os Santos e Finados,
respectivamente, ambos instituídos pela
Lei 6.741/79. Assim, o Tribunal retoma
suas atividades na quarta-feira, dia 3.

Agilização, transparência, economia
de tempo e de recursos materiais.
Esses serão os resultados do projeto
de Padronização da Plataforma
Tecnológica de Informática, no
âmbito da Justiça Federal, a partir de
janeiro de 2005. Alguns desses
projetos são Integração de Dados da
Justiça Federal, Sistema Nacional de
Certidão Negativa e Sistema
Unificado do Rol de Culpados.

Hoje é dia do

cirurgião dentista
Dia nacional do cirurgião-dentista, os
dentistas do TRF/5ª estão de parabéns.
Aqui, a homenagem do mural TRF Hoje
às cirurgiãs-dentistas Degilane Soares,
Ana Elizabeth Maia, Divalmá Melo,
Kattyenne Asfora, Niara Branco, Maria
Alda e Maria Eleonora.

Vendo Kadett Lite 94 (1.8)
com ar, gasolina, 2 portas. Em

perfeito estado de uso e
conservação. R$ 7.800,00

Tratar com Costa (ramal 9123)

KattyenneEleonora

DegilaneDivalmáAlda

Ana Elizabeth

Pratos do DiaFilé de peito na chapaFilé de peixe à portuguesaFrango assadoGuisado à brasileiraOmelete

In
fo

rm
aç

õe
s

de
 r

es
po

ns
ab

ili
da

de
do

 r
es

ta
ur

an
te


