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Pratos do Dia

Perfil
Estão abertas até 15 de junho 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

II Mostra de Arte
inscreve até amanhã

Aniversariantes

Classificados
Monografia
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Dia do
Descobrimento do Brasil

Dia da Comunidade
Luso-Brasileira

Poesia bilíngue

Vendo Moto Tornado vermelha
250CC. R$ 6.900.Tratar com

Rodolfo: ramal 9272

Tribunal paga novos RPVs em maio

Filé de peixe à espanhola
Panqueca de frango
Rocambole de carne

Carne assada
Pastelão de frango

Dobradinha

Vendo maleta em couro estilo
007 com segredo - Portfolio

semi-nova. Tratar: 9971.8999

Vendo Pólo Classic 97, azul-
marinho, completo. Tratar:

Eduardo Vaz (Ramal 9078)

A Divisão de Precatórios do TRF/5ª irá
pagar os Requisitórios de Pequeno Valor
(RPV’s) entre os dias 03 e 04 de maio.
Para retirar o dinheiro é necessário
comparecer à agência da Caixa levando
originais e xerox da identidade, CPF e

comprovante de residência (conta
de água ou luz). Dia 03 serão
feitos os pagamentos dos RPVs
até o número 24.780. Dia 04, até o
número 25.232. Informações:
0800.7029070.

Pernambucana do Recife, Sandra
Maria Nogueira de Lima é técnica
judiciária, lotada no gabinete do de-
sembargador federal Lázaro Guima-
rães. Entrou no TRF/5ª em junho de

1989, através de con-
curso público. Além
disso, se formou em
Nutrição pela Univer-
sidade Federal de Per-
nambuco, mas nunca
exerceu a profissão.

A Escola de Magistratura Federal instala,
dia 10 de maio, o núcleo de cursos
isolados para aperfeiçoamento da
Magistratura e carreiras afins. Os cursos
terão como público alvo os profissionais
da área especifica. O núcleo será
instalado com o curso de Direito Eleitoral
destinado a advogados e assessores
jurídicos dos partidos políticos, de 10 a 31
de maio.

Esmafe terá
núcleo de cursosAssessor do desembargador federal

José Maria Lucena, o advogado e poeta
Majela Colares está com um novo título
nas livrarias de todo o país. Trata-se do
livro de poesias “O Silêncio no Aquário”,
com edição bilíngüe Português-Alemão.
A tradução é de Curt Meyer-Clason, o
mesmo tradutor de Grande Sertão
Veredas. A edição da Calibán é
primorosa e traz prefácio de Cláudio
Aguiar.

Servidores ativos e inativos
interessados em participar da II
Mostra de Arte do TRF/5ª, sobre o
tema “Mãe”, têm até às 13 horas de
amanhã para inscrever seus
trabalhos nas categorias de pintura,
escultura, fotografia e poesia. Não há
limite para o número de trabalhos
inscritos por autor. A exposição é
promovida pelo Escritório e Comitê
da Qualidade de 3 a 7 de maio no
Espaço Cultural desta Corte. Da II
Mostra de Arte participarão apenas
os trabalhos selecionados pela
Comissão Organizadora. Maiores
informações através dos ramais 9307
ou 9412. A exposição faz parte das
comemorações alusivas ao Dia das
Mães.


