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Aniversariantes
Sandra Aparecida N de Souza
Divisão da 4ª Turma

Em função do jogo

Brasil x Croácia, o

restaurante não

funciona hoje

Missa de 7º dia

A servidora Mariângela de Barros
Luz convida para a Missa de 7º

Dia de falecimento do seu pai, Sr.
Dinamérico, a ser celebrada

amanhã, às 20h, no Colégio da
Imaculada Conceição (Av. Dr.

José Rufino, 2184 – Barro).

Está chegando a hora de
todos vestirmos verde e
amarelo para acompa-
nhar o jogo Brasil x
Croácia, a partir das 16h.
Diante da importância
que os jogos do Brasil na
Copa do Mundo da Ale-
manha têm para a popu-
lação brasileira, o TRF5
decidiu mudar o horário
de expediente nos dias
em que nossa Seleção
jogar. Assim, o expedien-

Começa hoje o sonho do hexa
te de hoje se encerra às 12h.
Na quinta-feira, 22, o Brasil en-
frenta o Japão, também às 16h,
e o Tribunal encerra o expedien-
te ao meio-dia. A partir daí, é só
aguardar o calendário dos jogos
do Brasil nas Oitavas de Final

para sair
comemo-
rando
novas vi-
tórias
rumo ao
hexa.

O TRT da 13ª Região (Paraíba e
Rio Grande do Norte) estará reali-
zando concurso para juiz substitu-
to. Estão disponíveis 12 vagas e
as inscrições podem ser feitas até
20 de junho, pela internet
(www.trt13.gov.br). A taxa de ins-
crição custa R$ 299,00 e o valor
pode ser depositado em qual-
quer agência do Banco do Brasil
com o código 080005.

Concurso para
juiz do TRT/13ª
oferece 12 vagas

No encerramento do IV Encontro de
Juízes, a Divisão de Comunicação Social
fez o pré-lançamento do DVD do Hino
Nacional com imagens exclusivas das
seis capitais da 5ª Região. A equipe do
Núcleo de TV, que produz o programa
“Via Legal”, desenvolveu o DVD com ima-
gens de Silvano Prysthon e edição de
Will Siqueira. Um helicóptero cedido pela
Polícia Rodoviária Federal possibilitou a
filmagem de cenas aéreas.

O IV Encontro Regional de Juízes Fe-
derais, realizado de 8 a 10, no Hotel
Salinas, em Maragogi, litoral nor-
te alagoano, superou as expecta-
tivas da Escola Superior de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região
(Esmafe5). Mais de 80 juízes fe-
derais estiveram reunidos três
dias durante palestras de interes-
se da magistratura. No encerra-
mento, um show de literatura: o
poeta Marcus Accioly falou sobre
“A língua do colonizador e do co-

Servidores das Subsecretarias de
Informática e Material e Patrimônio parti-
ciparão do curso de Integração e Desen-
volvimento de Equipes ministrado pela
professora Tereza Nunes, nos próximos
dias 19, 20 e 22 deste mês. Com carga
horária total de 16h, as aulas serão reali-
zadas na Escola de Magistratura Federal
da 5ª Região (Esmafe5) das 8h às 12h.
No dia 19, também haverá aula das 14h
às 18h.

TRF lança DVD do
Hino Nacional com
imagens da 5ª Região

Informática e Patrimônio
freqüentam curso
de Tereza Nunes

Encontro de Juízes Federais obtém êxito
lonizado”. O encontro contou com patro-
cínio da Caixa.

O presidente Francisco Cavalcanti inaugura
a 10ª Vara Federal na Subseção Judiciária
de Campina Grande.

Dia do Turist a


