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Biblioteca assina revistas internacionais

Programa de TV
tem no Tribunal
uma nova equipe

Concurso tem
resultado amanhã

Mandarino estréia
na Turma Recursal
em Brasília
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Recifense, Jorge Alberto
Gonçalves Cavalcanti é
técnico judiciário concur-
sado desde 93. Super-
visor da Copa durante 9
anos, Jorge está hoje
lotado no gabinete do desembargador
José Maria Lucena. Formado em
Comunicação Social pela Unicap, o
funcionário no seu tempo livre gosta
de cozinhar e viaja semestralmente
para ampliar seu conhecimento
gastronômico no curso “Le Gourmet”.

O Centro de Produção de
Programas Televisivos da Justiça
Federal (CPJUS) conta com uma
nova equipe de repórteres do
programa Via Legal, no TRF/5ª. A
jornalista Nádia Alencar substitui
Antonio Martins no cargo de editor
e o cinegrafista Carlos Medeiros se
integra à produ-
tora Mídia-7.
Nádia atuou na
TV Globo e na
TV Tribuna e
Medeiros
trabalhou 35
anos na TV
Globo.

A Turma Nacional de Uniformização da
Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais, que funciona junto ao Conselho
da Justiça Federal (CJF), realizou ontem
sessão de julgamento. Três juízes
federais de Turmas Recursais de
Sessões Judiciárias estrearam em seu
colegiado nessa
sessão: Ricardo
César Mandarino
Barreto
(Sergipe), Joel
Ilan Paciornik
(Paraná) e
Guilherme
Bollorini Pereira
(Rio de Janeiro).

A biblioteca do TRF/5ª
acaba de fazer a
assinatura de quatro
novas revistas
internacionais. Três delas
são trimestrais: “Revue
trimestrielle de Droit Civil”
(francesa), “Rivista di
Diritto Processuale” (italiana) e
“Legislative Studies Quarterly”
(americana). Já a “Legal Studies – the
journal of the Society of Legal Scholars”

é inglesa e tem circulação
mensal. A biblioteca é
aberta ao público, conta
com um acervo de 7.332
livros e dispõe de cinco
computadores com
acesso à internet. O
horário de funcionamento

é das 12h às 19h, de segunda a quinta
e das 8h às 13h às sextas-feiras. Um
dos autores mais procurados em
Direito Civil é Maria Helena Diniz.

O agente de segurança Walmir Ferreira
está arrecadando brinquedos com o
intuito de distribuí-los entre menores
carentes do Recife, na próxima terça-
feira, Dia da Criança. A doação pode ser
de brinquedos novos ou usados (mas
em bom estado de conservação) e
deverá ser entregue até sexta-feira a
Walmir, no 8º andar desta Corte. Maiores
informações pelo ramal 9419.

Agente recolhe para
crianças carentes
brinquedos doados

O resultado provisório da segunda
prova subjetiva do VI Concurso
Público de Juiz Federal Substituto
da 5ª Região será divulgado
amanhã, durante sessão pública no
Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF/5ª), na sala da
Segunda Turma, às 13h30. Dos
2.990 candidatos inscritos no
concurso, 91 estão participando
desta fase. De acordo com o
presidente da comissão do
concurso, desembargador federal
Petrucio Ferreira, em 20 de outubro
será divulgado o resultado final da
segunda fase do concurso. As
próximas etapas são a avaliação de
títulos e prova oral.


