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Orçamento e Finanças
Ezilma Patrícia Pereira
Datamétrica
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Rosângela Vilar de Meneses
Precatórios
Domingo, 3 de setembro
Adams Roberto Guedes Costa
Segunda Turma
Márcia Maria de Souza Góis
Gab. Des. Petrucio Ferreira
Wolney Coelho Mororó Júnior
Gab. Des. José Baptista

Manuela de Lima Lira
Distribuição
Manoela T Cavalcanti
Gab.Des. Paulo Gadelha

Peixe à dorê
Feijoada

Carne ao molho ferrugem

Sururu ao coco

Filé de peito na chapa

Dia do profissional
de Educação Física

Nesta sexta-feira, às 17h,
o presidente do TRF5
Francisco Cavalcanti
inaugura o quarto posto
de atendimento dos
Juizados Especiais
Federais no Ceará, no
município de Aquiraz (27
km de Fortaleza). O posto
avançado oferecerá à
população do litoral leste uma série de
serviços, como recepção de petições
iniciais para os juizados, emissão de
certidões negativas e informações sobre

Tribunal entrega posto de
Juizado Especial em Aquiraz

o andamento de
processos. A
implantação deste posto
foi viabilizada a partir de
convênio firmado com a
Prefeitura de Aquiraz,
que cedeu o espaço, os
equipamentos e os
funcionários. O posto de
Aquiraz será instalado na

Casa dos Conselhos (Rua Pedro Brasil,
nº 520, Centro) e funcionará das 8h às
12h e das 13h às 17h, de segunda-feira
a sexta-feira.

Até a próxima sema-
na, as servidoras
Alda, Etelvina e Tér-
cia estarão desen-
volvendo uma pes-
quisa junto aos ser-
vidores do Tribunal,
que servirá de sub-
sídio para o trabalho de conclusão
do curso de Pós-graduação.
Como o tema escolhido foi
Obesidade, as concluintes estão
visitando os setores para aferir
peso, altura e pressão arterial
dos funcionários, esclarecendo que os
dados serão mantidos em sigilo.

Servidoras fazem
pesquisa no TRF5

O seminário Desafios do Direito
Tributário no Brasil Atual acontecerá nos
dias 4 e 5 de setembro, no auditório do
TRF da 5ª Região. As inscrições
terminam nesta sexta-feira e devem ser
efetuadas em uma das lojas da Nossa
Livraria, nos bairros da Boa Vista, Santo
Antônio e Recife Antigo.

Seminário aborda
Desafios do Direito
Tributário

Para
orientar os
estagiários
de nível
médio so-
bre a im-
portância
das elei-
ções nu-
ma so-

ciedade democrática, a reunião mensal
do Programa Adolescente Aprendiz
contou com a palestra “O eleitor do
futuro”, ministrada pela técnica do TRE
Cibele Figueiredo. Realizado ontem, às
15h, na Sala das Turmas (2º andar), o
encontro reuniu cerca de 90 jovens
participantes do programa educativo do
Tribunal, em parceria com a Secretaria
de Educação de Pernambuco.

Adolescentes assistem à palestra Eleitor do Futuro

Quadrigêmeos recém-nascidos,
internados na UTI do Hospital Santa

Joana, precisam de doação de sangue
e de leite materno. A doação deve ser
feita no Hemope ou Imip. Informações

com Áurea, ramal 9296.

Doação de sangue
e leite materno

Nos seis Estados da 5ª Região, existem
116 juizes do 1º grau para atender cerca
de 27,7 milhões de habitantes.


