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Perfil

Aniversariantes
Lauro Carneiro Dornelas
Gab. Des. Marcelo Navarro
Vanessa R Arruda e Silva
Gab. Des. José Baptista

Time A sagra-se

campeão no Jiquiá

Justiça Federal

poderá julgar

conflitos agrários

Jurisprudência

tem novo sistema

para consulta

Pratos do DiaFígado
Bode guisado
Quiabada
Arroz de leite
Delícia de frangoFilé de peito In

fo
rm

aç
õe

s
de

 r
es

po
ns

ab
ili

da
de

do
 r

es
ta

ur
an

te

Classificados

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Estágio de Direito

inscreve no Gabinete

de Marcelo Navarro
Recifense, a médica Isly
Maria Lucena de Barros é
requisitada desde 93 à
Secretaria de Saúde do
Estado. Isly é formada em Medicina
pela UFPE, com residência em clínica
médica no Hospital Barão de Lucena e
em cardiologia no Oswaldo Cruz. Além
disso, possui mestrado em Medicina
Interna pela UFPE. Nas horas de lazer,
gosta de assistir a filmes e espetáculos
de dança. No TRF/5ª atua na Seção
Médica.

Fiat Uno ELX/95 - completo –
vinho - R$ 7.600,00. Tratar

com Cynara: 3244.4036 ou
ramal 9633

A Jurisprudência do TRF/5ª já
conta com um sistema gráfico para
consulta. Semelhante ao Esparta, o
Atenas/Juris funciona na internet/
intranet. A base de dados reúne
cerca de 83 mil documentos e é
alimentada diariamente. Atualmente, a
Jurisprudência está com as publicações
em dia. No Atenas/Juris não constam
todos os acórdãos julgados no TRF, e
sim decisões inéditas. A equipe da
Jurisprudência comemora os resultados.

Ao derrotar o time “D” por 4x2, sábado
passado, no minicampo do Jiquiá, o time
“A” conquistou o campeonato dos 15
Anos do TRF. Na mesma rodada, o time
“C” goleou o “E” por 6x0 e ficou com o
vice-campeonato. Em terceiro lugar
classificou-se o time “D” seguido do “B”
e do “E”, lanterninha da competição com
zero ponto. O artilheiro da competição foi
Ricardo (Orçamento), com seis gols. E a
vice-artilharia ficou com Jorge Ricardo
(Vigilância), com cinco. O goleiro menos
vazado foi Diego, do time “A”.

Dias 21 e 22 haverá o processo de sele-
ção para estagiário remunerado de direi-
to no gabinete do desembargador Mar-
celo Navarro. As inscrições gratuitas de-
vem ser feitas na DAMS, no Anexo II. O
candidato deve apresentar declaração de
matrícula no 5º período, cópia da identi-
dade e histórico escolar e currículo. O
objetivo é preencher uma vaga e formar
banco de reserva. A prova será dia 9 de
novembro, das 14h às 18h, na Esmafe.

Mais de trezentos “baixinhos” passaram
uma tarde inesquecível no Mirabilândia,
sábado passado, em comemoração ao
Dia da Criança pela Asserjufe. Com
acesso livre a todos os brinquedos do
parque, a garotada teve ainda direito a

lanche, pintura
no rosto e a
participar das
brincadeiras
comandadas
por recreadores.

Criança faz festa no Mirabilândia

O Conselho da Justiça Federal (CJF)
aprovou o texto de Proposta de
Emenda à Constituição, que transfere
para a Justiça Federal a competência
para processar e julgar os conflitos
agrários possessórios e de domínio.
O CJF também está elaborando
anteprojeto de lei propondo a criação
dos cargos de juiz federal
necessários à implementação das
primeiras Varas Agrárias do país. De
acordo com o presidente do CJF,
ministro Edson Vidigal, “a decisão do
Conselho é uma resposta às
inquietações da sociedade”.


