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Aniversariantes

TERÇA

Permuta

E

Juíza Federal 
Ethel Francisco Ribeiro

SJPE

Juiz Federal 
Tércius Gondim Maia

SJPB

Juiz Federal Marcus 
Vinícius Parente Rebouças

SJCE

Fabiana Thais Kovacs
Núcleo Assistência à Saúde
Tatiana Rabello Abitbol
Subsecretaria de Administração Predial
Gabriela Iara Costa Sena
Setor de Acompanhamento de Estágio
Maria José G. da Silva (Zeza)
SOSERVI 

Quarta-feira, dia 12/10
João Aurélio Oliveira Alves de Souza
Cerimonial e Relações Públicas
Renato Dantas de Holanda Cavalcanti 
Gab. Des. Marcelo Navarro
Camila da Costa Pinto Moreira
Gab. Des. Geraldo Apoliano
Jobert Costa Mesqquita Júnior
Segurança
José Severino dos Santos 
SOSERVI

ntrou em 
cartaz 
ontem 

(10), no hall 
de entrada do 
edifício-sede do 
TRF5, a expo-
sição “Artistas 
pernambuca-
nas”. A mostra 
reúne 40 obras 
de sete mulhe-
res pernam-
bucanas, que 
alternam a composição das peças 
entre o abstrato e o floral, marinas 

Artistas pernambucanas 
expõem no TRF5

O servidor Marcelo Tadeu Olivei-
ra, lotado no TRF1, em Brasília-
-DF, tem interesse em permutar 

com Técnico Judiciário - Área 
Administrativa, que esteja lotado 

em seção ou subseção da JF da 
5ª Região. O e-mail do servidor:

marcelo.tadeu@trf1.jus.br.

A Justiça Federal na 
Paraíba aderiu ao movi-
mento mundial contra o 
câncer de mama, deno-
minado Outubro Rosa. 
A fachada da sede da 
Seção Judiciária parai-
bana, no Brisamar, ficou 
totalmente iluminada 
com a cor rosa, com o 
objetivo de destacar sua 
adesão à campanha, que tem 
como finalidade chamar a aten-

e natureza morta. Os trabalhos 
ficam expostos até o dia 21.

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte iniciou mais uma ação 
beneficente. Dentro do programa 
“Justiça Solidária”, a Seção Judiciá-
ria está promovendo uma campa-
nha em prol da ADOTE - Associa-
ção de Orientação aos Deficientes, 
localizada no bairro de Cidade da 
Esperança. Para marcar o Dia das 
Crianças serão doados brinquedos 
a todos os assistidos pela ADOTE.  

Todas as varas sediadas em Na-
tal, a Secretaria Administrativa e 
a Turma Recursal estão engajadas 
no trabalho. No dia 14 de outubro, 
como ponto alto da Semana da 
Criança naquela entidade, serão 
entregues os presentes. A Asso-
ciação dos Servidores da Justiça 
Federal e a Associação dos Oficiais 
de Justiça fornecerão lanches e 
refrigerantes para a data festiva.

ção para a doença que mata 
milhares de mulheres anual-
mente, em todo o mundo.

Justiça Federal na Paraíba adere 
ao movimento Outubro Rosa 2011

JFRN realiza campanha beneficente

A Asserjufe promove, no dia 15 
de outubro, um dia de festa para 
comemorar o Dia das Crianças no 
Parque de Diversões Mirabilân-

Asserjufe promove festa para as crianças
dia, com entrada franca para asso-
ciados e dependentes menores de 
12 anos. No centro de diversões 
os visitantes usufruem de brinque-
dos, praça de alimentação, lojas 
e fazendinha. Durante o mês das 
crianças, o Mirabilândia promove 
o espetáculo “Dia das Bruxas-
-Doces ou travessuras”, encenado 
diariamente, às 18h.  Além das 
diversões, o ingresso dará direito 
a um kit lanches. Informações com 
Cristiane, pelo ramal 9581.

Dia do Deficiente Físico


