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Aniversariantes
Juiz Federal
Marco Bruno
Miranda Clementino
SJPE

Juiz Federal Carlos
Wagner Dias Ferreira

SJRN

Beatriz Cabral Netto
Gab. Des. Francisco Wildo
Analândia Aguiar de Freitas Leite
Jurisprudência
Simone Maria C Lustosa e Silva
Terceira Turma
Hítalo Rodrigo dos Santos Silva
Informática
Cleberson Ferreira de Freitas
Telefonia

Frango à espanhola
Galinha cabidela

Charque acebolada
Carne ao vinho

Chambaril

Classificados
Moto elétrica para crianças (feminina).

Bateria recarregável, com autonomia
de 3 horas. Tratar com Eduardo, 9078

Vendo um laptop Sony Vaio FS-980, 1
giga, 80 HD, tela 15.4. Informações:

Marilda 9961.1134 ou Alda ramal 9291.

A Biblioteca da Justiça Federal em
Pernambuco possui 3.370 títulos em
seu acervo. Fonte: www.jfpe.gov.br.

A Justiça Federal em
Serra Talhada (PE) vai
ganhar sede própria no dia
27 de novembro. As no-
vas instalações do Fórum
Juiz Federal Artur Barbo-
sa Maciel contam com
dois gabinetes para juí-
zes, duas salas de audiên-
cia, Sala para Custódia, Secretaria de
Vara, Secretaria Administrativa e uma
agência da Caixa Econômica Federal. De

acordo com o diretor da
SJPE, juiz federal Frede-
rico Azevedo, “as constru-
ções das subseções do
interior solidificam a
presença da Justiça
Federal na região”. Para o
presidente do TRF5
Francisco Cavalcanti, “a

interiorização da Justiça Federal mostra
a preocupação do Tribunal em se
aproximar cada vez mais da sociedade”.

Justiça Federal em Serra
Talhada ganha sede própria

Servidores do TRF5 interessados em
fazer um curso de inglês jurídico em
Boston (EUA) poderão contar com
desconto na taxa de inscrição, oferecido
pela Experimento Intercâmbio Cultural. O
curso será ministrado pela escola NESE,
em Cambridge (EUA), na Universidade de
Harvard. Os estudantes terão acesso aos
sistemas jurídico e legislativo norte-
americanos. Informações: 3465.0390 ou
www.experimento.org.br.

Curso de inglês
jurídico nos EUA

Está disponível na Seção de Avisos da
página principal da Intranet um guia de
orientação para o uso seguro de
acesso a redes (Internet e Intranet). Lá
podem ser encontradas dicas
importantes tanto para a vida pessoal,
no uso do seu PC em casa, quanto
para a vida profissional. Com esse
guia, o Setor de Segurança e Redes

da Subsecretaria de Informática
pretende prevenir problemas relatados
no dia-a-dia do Tribunal. Outra
novidade é que os funcionários
também poderão dispor de um canal
para críticas, dúvidas e sugestões
sobre questões de segurança no uso
de computadores, através do e-mail
seginfo@trf5.gov.br.

Informática disponibiliza dicas de
segurança aos servidores do TRF

Durante esta semana,
representante da Cooperativa
Brasileira de Lazer e Turismo
(Coobrastur) estará no hall de
entrada do TRF5, através de
convênio com a Asserjufe/PE,
para apresentar o plano de Tickets
Diárias, que pode ser usado no
Brasil e em Portugal. Estará
incluso no plano a diária casal
com café da manhã e não será
necessário o cliente ficar preso a
reservas. Maiores informações
com Tonny, 9964.9800.

Asserjufe faz convênio
com Coobrastur
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