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Dia da Mídia

Dia Universal Olímpico

Sousa festeja
hoje chegada da
Justiça Federal

Edição nº 47

Pratos do Dia

Arraiá do Tribuná acontece na quarta

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

MonografiaMinistro Vidigal abre encontro dia 28

Classificados

Moto Titan ES Verde Metálico
Modelo 2000/2001

Marcelo Soares (R-9439)

Para anunciar basta ligar
para Roberta Abreu (9018)

Natural do Rio de Janeiro, Silvia da Silva
Santana é técnica judiciária da Divisão
de Assistência Médica e Social, onde
presta apoio administrativo à
Odontologia. Ingressou neste Tribunal
através de concurso público em agosto

de 1989. É formada em
Teologia pelo Seminário
Teológico do Nordeste.
Nas horas livres exercita
a língua espanhola e está
concluindo o curso de
Espanhol no CCAA.

O presidente do STJ,
ministro Edson Vidigal
profere a conferência
magna de abertura do V
Encontro Nacional de
Assessores de Comunica-
ção do Judiciário e Minis-
tério Público, próximo dia
28, no Salão do Pleno do
TRF/5ª. Cerca de 250
profissionais de Imprensa
de todo o país, que atuam nessas
assessorias, devem participar do evento,

que tem ainda como
palestrantes o jornalista de
São Paulo Márcio Chaer
(site Consultor Jurídico) e a
professora Hélide Campos,
da Universidade Paulista
(Unip, de Sorocaba (SP).
Durante o encontro patro-
cinado pelos Correios, que
acontece de 28 a 30 deste
mês, haverá a entrega da

premiação aos vencedores do II Prêmio
Nacional de Comunicação e Justiça.

O município de Sousa, no interior
paraibano, comemora hoje a
instalação da sua primeira Vara
Federal, a 8ª da Seção Judiciária da
Paraíba. O novo Fórum tem o nome
do Desembargador Federal Paulo
Gadelha, em homenagem ao
magistrado sousense, que integra o
Pleno desta Corte. O prefeito
daquele município paraibano,
Salomão Gadelha, prestigiará a
instalação da Vara pela presidente
do TRF/5ª, desembargadora federal
Margarida Cantarelli, e pelo diretor
do Foro da Seção Judiciária da
Paraíba, juiz federal Rogério Fialho.

Tudo pronto para as comemora-
ções juninas que o TRF/5ª estará
oferecendo aos seus servidores
na próxima quarta-feira, 23. A
partir das 8h, a véspera de São
João será festejada no Arraiá
do Tribuná, com muito forró e
um cardápio de comidas
típicas elaborado por Silvany
Campelo, à base de canjica,
pamonha, pé-de-moleque e outros

pratos da época. Durante o
encontro, haverá a
tradicional comemoração
dos aniversariantes do
mês.
Na ocasião, a
Asserjufe estará
sorteando um aparelho

celular da Oi e um final
de semana na praia de

Porto de Galinhas.

Expediente na quarta será pela manhã
Na próxima quarta-feira, 23, véspera de
São João, o expediente nesta Corte de
Justiça será das 8h às 13h, em virtude
das comemorações juninas que ocorrem
em toda a 5ª Região da Justiça Federal.

Nessa data os servidores podem
trabalhar com roupas típicas da
época. Na sexta-feira, 25, o horário
permanecerá o mesmo, inclusive
no protocolo.

Cabidela com fava
Cupim ao forno
Peito de frango

Lasanha
Omelete

Filé de peixe na chapa


