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Dia da Censura

Dia do Poeta
Gonçalves Dias

A Biblioteca Juiz Federal Agnelo Amorim
Filho, da Justiça Federal na Paraíba,
completou 25 anos de instalação sábado
passado. Assim, durante duas décadas e
meia, vem cumprindo seu papel de sub-
sidiar estudantes, advogados, profes-
sores e servidores da Seção Judiciária
da Paraíba, em suas pesquisas. Conta

com um acervo de aproximadamente 6,5
mil livros, 264 títulos de periódicos e
uma crescente videoteca com 285 fitas
cassete. Essas gravações registram
palestras e cursos da área jurídica, bem
como de diversos eventos realizados no
auditório do edifício-sede da Seção
Judiciária da Paraíba.

Duzentos e sessenta e um servido-
res (39%) deste Tribunal foram en-
trevistados pelo Setor de Enferma-
gem sobre situação vacinal. Des-
tes, 20% apresentam alteração nas
taxas de colesterol ou triglicerídeo
e outros 49% são portadores de
algum tipo de doença relacionada
ao trabalho. A mesma pesquisa
revela que 49% dos entrevistados
praticam exercícios físicos regu-
lares e 33% estão com suas vacinas em
dia. De acordo com a supervisora de
Enfermagem, Etelvina de Sá Leite, a
pesquisa continua e os servidores
podem apresentar registro de vacina.

Os candidatos classificados no VI Con-
curso de Juiz Federal Substituto da 5ª
Região deverão fazer sua inscrição defi-
nitiva através da apresentação de títulos,
no TRF/5ª, até 10 de novembro. No dia

24 será publicada a lista dos ins-
critos definitivos e a convocação
para a prova oral que ocorrerá en-
tre 6 e 8 de dezembro. A prova oral
é a última fase do concurso.

O diretor da Esmafe/5ª, desembargador
Luiz Alberto Gurgel, estará à frente da
Quinta Jurídica que o Núcleo da Esmafe
no Rio Grande do Norte vai promover
amanhã, a partir das 19h, no auditório da
Justiça Federal, em Natal.
O tema central do encontro – Poder
Investigatório do Ministério Público –
será debatido por três palestrantes: o juiz
federal Walter Nunes, a procuradora da
República no Rio Grande do Norte
Cibele Benevides e o secretário de
Defesa Social do Governo potiguar
Francisco Glauberto Bezerra, que
também é promotor de Justiça do Estado
da Paraíba.

Em função do feria-
do de ontem, o jogo
de vôlei de praia dos
servidores do TRF/
5ª foi adiado para es-
ta 4ª feira. A partir

das 20h, a pelada acontecerá em Boa
Viagem, em frente ao número 3574, en-
tre as ruas Bruno Veloso e Pe. Carapu-
ceiro. Informações Claudiano (9083).

O Sistema de Acompanhamento
Processual (Tebas) acaba de ser
implantado na Seção Judiciária do
Ceará e na Subseção Judiciária de
Limoeiro do Norte. O Tebas permite a
agilização dos procedimentos,
principalmente na publicação e
expedição de documentos e
segurança de dados. O sistema já foi
instalado em todas as Seções e
Subseções Judiciárias da 5ª Região,
com exceção de Itabaiana (SE). Para
marcar a Unificação do Sistema
processual da 5ª Região, a Seção
Judiciária do Ceará promoveu um
Seminário sobre Processo e
Tecnologia da Informação, que
contou com a participação de
magistrados e técnicos da área de
Tecnologia da Informação e
Comunicação da Justiça Federal.

Para anunciar basta ligar
para Sylvia Boudoux ou

Roberta Abreu pelos ramais
9018, 9019 ou 9021

Natural de Belém de São Francisco
(PE), Simone Maria Coelho Lustosa e
Silva é analista judiciária concursada
desde 96. Formada em Odontologia
pela UFF-RJ e estudante de Direito na
Unicap, Simone começou trabalhando
na Diretoria Geral e hoje
está na 3ª Turma. Seu
lazer é ler livros
espíritas e curtir a
natureza com a família,
em Aldeia.

Vendo filmadora Samsung e
câmara digital Sony 3.1. Os

interessados devem procurar
Sônia pelo telefone
3425.9858 (DAMS)


