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QUINTA

Aniversariantes
Gilberto Fernando Simões
Gab. Des. Marcelo Navarro

Paulo Leonardo Santana Ferreira
Secretaria Judiciária

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Profissional
de Mídia

Na sessão ple-
nária do TRF
da 5ª Região,
realizada nesta
quarta-feira, o
Juiz Federal
Magnus
Augusto Costa
Delgado
(SJRN) foi
eleito membro
efetivo do Tri-
bunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte (TRE-RN) para o biênio 2007/

Juiz Federal Magnus Delgado
é eleito membro do TRE-RN

2009. O
magistrado
participará
das ses-
sões do
Pleno da
Corte Elei-
toral e terá
como
membro

substituto o Juiz Federal
Edilson Pereira Nobre

Júnior (SJRN). O novo biênio do TRE-RN
tem início no final de junho.

A Câmara dos Deputados está
promovendo concurso público
para o preenchimento de vagas
de Técnico Legislativo e Analista
Legislativo, nas funções de
médico, odontólogo,
enfermeiro, contador,
taquígrafo, técnico em
Comunicação Social e analista
de Recursos Humanos. As
inscrições encerram hoje, para
os candidados que optarem
pela Internet
(www.concursosfcc.com.br), e
até amanhã, podem ser feitas em
agências da Caixa Econômica Federal.

Concurso para
Câmara Federal

p
r
e
v
e
n
ç
ã
o

A gincana “São João Solidário” termina
nesta sexta-feira e até o momento já fo-
ram contabilizadas cerca de mil peças,
desde roupas, agasalhos e calçados
até alimentos, brinquedos e artigos de
higiene. A idéia de unir a alegria dos
festejos populares com a vontade de
ajudar à população carente do Pilar mo-
bilizou servidores, terceirizados e esta-
giários do Tribunal. O espírito de inte-

gração foi verificado ontem, no
início da noite, com um lanche
junino servido no hall de entra-
da do TRF5.

A Técnica Judiciária Wilma Teresa
Coelho Monteiro, da Seção Judi-
ciária da Bahia, deseja permutar

com servidor da 5ª Região. A
preferência é para a Justiça Federal

na Paraíba. Telefones: (83)
3216.4185/ 9921.6668.

Permuta

Nessa época, é
preciso ter muito
cuidado com fogos de
artifício que causam,
geralmente, queimaduras de
segundo grau e podem
explodir nas mãos. Dados da
Sociedade Brasileira de
Queimaduras (SBQ) mostram
que, durante as festas juninas,
os casos chegam a dobrar e
mais de 80% das vítimas são
crianças. Os motivos para esta
alarmante incidência são a
imprudência no uso de
materiais inflamáveis e
explosivos e brincadeiras perto
das fogueiras.

Fonte: Ministério da Saúde.

União e solidariedade marcam festejo junino

Direito Ambiental é abordado por
Terence Trennepohl.


