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TERÇA

Aniversariantes
Cristianne Diniz Dourado
Gab. Des. Luiz Alberto Gurgel

Rômulo Guilherme Costa e Silva
Presidência

Joaquim Correia de A Filho
Bom Clima

Carlos Roberto E Nascimento
Montana

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Combate à fraude fiscal será
debatido no TRF5.

Por conta das
comemorações
do “Bicentená-
rio do Judiciário
Independente
no Brasil”, no
período de

maio/2007 a maio/2008, o Supremo
Tribunal Federal (STF) está realizando
um concurso de monografias e de
fotografias. O objetivo do concurso é
estimular o debate e a reflexão em torno
da história do Poder Judiciário no Brasil.

As inscrições são gratuitas e a entrega
da fotografia deve ser feita até 30 de
setembro e a monografia até 30 de
novembro, considerando-se a chegada
do material no STF e não a data de
postagem. Outras informações e a ficha
de inscrição
estão
disponíveis no
link “Concursos”
do site
www.stf.gov.br/
bicentenario.

STF promove concursos de
monografias e fotografias

Servidores do Tribunal iniciaram ontem
a entrega dos donativos arrecadados
durante a campanha do “São João So-
lidário”.  No início da tarde, a diretora
geral Sorária Caio e a Sra. Rosemary
Almeida visitaram a Escola do Pilar,
que ficará responsável pela distribui-
ção na comunidade. Também participa-
ram da entrega os diretores Ariberto
Alves (SEAP) e Vladislave Leite (SMP).

TRF entrega donativos na comunidade do Pilar
Nesta segunda-feira, a
diretora da Divisão de
Comunicação Social e
Cerimonial, Maria do
Carmo Ferreira, foi
homenageada pelos
colegas de trabalho com
um “Parabéns pra você”,
no foyer do Pleno. Além
de servidores do TRF5, comparece-
ram ao encontro os filhos Rafael e

Amigos homenageiam Maria do Carmo

Doação de sangue
O servidor Johnmary Araújo, da

Informática, pede aos servidores
doação de sangue em nome de

Manoel Araújo, que está hospitali-
zado no Hospital Português. Pode

ser de qualquer tipo sangüineo e
deve ser feita no Ihene.

Informações: 3302.4189 ou 9388.

A Divisão de Pagamento de
Pessoal informa aos servidores
que não será fornecida a
margem consignável entre os
dias 5 e 10 de cada mês,
conforme Ordem de Serviço nº
13 (19 de maio de 2006). A
equipe da Divisão argumenta
que a suspensão nesse
período ocorrerá por conta do
fechamento da folha de pagamento.

Margem para
empréstimo não
será fornecida
entre dias 5 e 10

João Gabriel, a Sra. Rosemary Almeida
e o Juiz Federal Frederico Azevedo.


