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Aniversariantes
Josely Mercês de Melo Santana
Gab. Des. Marcelo Navarro

Cupim ao forno
Chester

Estrogonofe de carne

Creme de camarão

Panqueca de frango

Missa de 30º dia
A servidora Nilma César Santos

(Vice-presidência) convida para a
missa de 30º dia de sua tia Nilze

Santos, a ser realizada nesta quin-
ta-feira, às 19h30, na Igreja da Pie-

dade (Rua do Lima – Sto Amaro).

Francisco Cavalcanti será relator de
anteprojeto que cria a Previdência do
Poder Judiciário.

A proposta orçamentária da Justiça Fede-
ral de primeiro e segundo graus para
2007 foi aprovada, esta semana, pelo
Conselho da Justiça Federal (CJF). O or-
çamento prevê um total de R$ 4,9 bi-
lhões, que também atendem ao próprio
Conselho. Além do pagamento com pes-
soal e encargos sociais, os recursos vão
ser destinados a projetos, com prioridade
para obras em andamento, implantação e
manutenção de 28 novas Varas Federais.
Depois de apreciada pela Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a

proposta será encaminhada ao Congres-
so Nacional.

Proposta orçamentária da Justiça
Federal é aprovada pelo CJF

O Setor de Assistência Social do TRF5
está solicitando a doação de revistas e
livros, especificamente de Literatura
Brasileira, para o Programa Tele Sala.
Trata-se de um convênio entre o Tribu-
nal e a Secretaria de Educação de
Pernambuco, dirigido ao funcionário
terceirizado. A entrega deve ser feita no
4º andar. Informações com Arthemisia,
ramal 9322.

Servidores do TRF da 5ª Região, interes-
sados em trabalhar na Subsecretaria de
Controle Interno, poderão se candidatar a
uma função comissionada (FC-3). Os
candidatos devem ter formação na área
contábil ou jurídica e apresentar um bre-
ve currículo para a seleção, que vai até o
dia 31 de agosto. Informações com
Ricardo Menezes, ramais 9606 e 9607.

Pintura, desenho ou es-
culturas com argila são
atividades que ajudam
no autoconhecimento. As
terapeutas Ângela,
Sandra e Simone Raposo, especialistas
na terapia através da arte, estão promo-
vendo a Oficina de Arteterapia. A oficina
dura três meses e é oferecida semanal-
mente para grupos de adultos. Informa-
ções: 3241.4882.

Arte para fins
terapêuticos

Controle Interno solicita
servidor com formação
jurídica ou contábil

Assistência Social arrecada livros
e revistas para Tele Sala

A Escola Ruy Antunes (OAB-PE)
está abrindo turmas para grupo
de estudo nas segundas e quar-
tas-feiras, a partir das 18h30.
Nos dias 14 e 16 de agosto, o
tema será Prisões Provisórias,
com Daniel Lima, enquanto
Revisão de Pensão
Previdenciária será tratada
nos dias 21 e 23, por Marcos
André Couto. Maiores infor-
mações e inscrições pelo te-
lefone 3224.2425.

OAB forma grupos de
estudo nas segundas
e quartas-feiras
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Dia Internacional
dos Povos Indígenas


