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STJ encaminha
lista tríplice para
Thomaz Bastos
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Claro e Tim firmam convênio com Asserjufe
Paraibana de João

Pessoa, Cleide Bezerra
da Silva ingressou no

TRF em 89, através de
concurso. Formada em

Psicologia pela UFPB, Cleide trabalha
na Subsecretaria de Pessoal desde que

assumiu o cargo de técnica judiciária.
Além de viagens e cinema, Cleide gos-
ta bastante de ler, em especial contos -

Rubem Fonseca e James Joyce são
alguns de seus autores prediletos.

Duas operadoras já assinaram convênio
com a Asserjufe. A TIM oferece aparelhos
Siemens A55 ou C55 ou Sansung R210
gratuitamente. O preço da assinatura
mensal é de R$ 39,90 com tarifa de
R$ 0,29 por minuto e tarifa zero
nas ligações dentro dos grupos
formados entre associados da
Asserjufe. Já a Claro oferece
aparelhos Nokia 2220 ou 3520,
também gratuitos, e três
opções de planos com
desconto em folha: 100 minutos

(R$ 47,16), 200 minutos (R$ 75,16) ou
300 minutos (R$ 103,16). Os minutos
excedidos terão suas contas remetidas

para a residência do usuário. Para
assinar um desses planos é

necessária a apresentação dos
seguintes documentos:
comprovante de residência e
cópias do CPF e cédula de
identidade. Maiores informações

pelos telefones 3425-9581
(Conceição) ou 3229-6250
(Sheila).

Um grupo de servidores do TRF/5ª
está promovendo no próximo
sábado o III Forró da Emenda. A
festa acontece na Associação dos
Funcionários da Fisepe, na
Madalena, a partir das 22h. O forró
pé-de-serra fica por conta dos trios
Som do Nordeste e Custo Mínimo.
No arraial serão servidos
pamonha, canjica, pé-de-moleque,
milho verde e muito quentão. Os
participantes da festa podem vestir
roupas matutas e usar seus
chapéus de palha. Depois é só cair
no forró e arrastar o pé até o dia
amanhecer. Os ingressos custam
apenas R$ 7,00 e estão
disponíveis com com Gileno, no
ramal 9342.

III Forró da Emenda
será sábado

Professora de Português
(Maria Doralice). Correções

gramaticais de trabalhos
monográficos. 34326544 ou
Paulo Sérgio (Ramal 9631)

Classificados

O presidente do STJ, ministro Edson
Vidigal, entregou ontem ao ministro
da Justiça Márcio Thomaz Bastos a
lista tríplice com os nomes dos
concorrentes à vaga de ministro do
STJ, decorrente da aposentadoria do
ministro Vicente Leal, ocorrida em
março. A lista será encaminhada
pelo ministro da Justiça ao
presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, que indicará o
magistrado para ocupar o cargo.
Disputam a vaga os
desembargadores federais Lázaro
Guimarães (TRF/5ª), Arnaldo
Esteves Lima (TRF/2ª) e Vladimir
Passos (TRF/4ª).
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Peito de frango cremoso
Lombo recheado

Estão prorrogadas até 15 de setembro as
inscrições para o concurso de monografia

promovido pelo
TRF/5ª, sobre o
tema “O Papel
Social da Justiça
Federal: Garantia
de Cidadania”. O
concurso é alusivo
aos 15 anos desta
Corte.
Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

O desembargador federal
decano da 5ª Região,
Ridalvo Costa, é o mais novo
Cidadão Honorário de
Pernambuco. Projeto de
autoria do deputado
estadual Ciro Coelho,
que concede a
Cidadania pernambu-
cana ao magistrado
paraibano foi aprovado
por unanimidade pela
Assembléia Legislativa.
A entrega do título
acontecerá ainda neste
ano, durante sessão
solene na Casa de
Joaquim Nabuco, em
data a ser definida.


