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Antônio Marcos F. de Melo
VIP - Segurança

Rogério Fialho prestigia posse na OAB-PB

Programa Via Legal conquista
prêmio nacional

MPPE lança
campanha contra
poluição sonora

Criação dos Correios e Telégrafos
no Brasil (1663)

Pela segunda vez, o programa Via Legal
conquista premiação promovida pela As-
sociação dos Magistrados Brasileiros
(AMB). No próximo dia 28, em Brasília, a
equipe do programa participará da ceri-
mônia de entrega do VI Prêmio AMB de
Jornalismo, na categoria TV. Realizado
pelo Centro de Produção da Justiça Fe-
deral (CPJUS) em parceria
com a Fundação Padre An-
chieta, o programa foi o
vencedor com duas repor-
tagens da jornalista
Alessandra de Castro(DF)
que mostrou a difícil nego-
ciação para garantir a saí-
da dos fazendeiros da re-
serva indígena Raposa Serra do Sol, em
Roraima. Em 2006, o Via Legal conquis-
tou o prêmio abordando a realidade dos

Juizados Especiais Itine-
rantes numa das regiões
mais pobres do Piauí.
Quem quiser conhecer
os trabalhos vencedores
deste ano, que mostra-
ram a rotina dos persona-
gens de uma história de
conflitos na reserva indí-

gena, poderá acessar o portal
www.vialegal.cjf.jus.br. As reportagens fo-
ram exibidas em maio de 2009.

O desembargador federal Rogério
Fialho Moreira (coordenador regional
dos Juizados Especiais Federais) repre-
sentou o TRF da 5ª Região na cerimônia
de posse da nova Diretoria e Conselhei-
ros da Ordem dos Advogados do Brasil,

Seccional da Paraíba (OAB-PB), e da
Caixa de Assistência dos Advogados. Os
eleitos tomaram posse na última quinta-
feira, às 19h30, no auditório do Espaço
Cultural do Unipê, em João Pessoa, e fi-
carão nos cargos pelo triênio 2010-2012.

Maracatus
Os tradicionais batuques dos mara-
catus irão ferver o Carnaval deste
ano, nesta quarta-feira. A primeira

agremiação a se encontrar com o
mestre da percussão Naná Vasconce-
los será o Axé da Lua. O ensaio ocor-
rerá na Rua Cardoso Moura, em Peixi-
nhos (Olinda). Na quinta-feira, a festa
fica por conta da Cambinda Estrela,
na Rua Marcílio Dias, em Chão de Es-
trelas (Recife). No dia 30 de janeiro,
será a vez do Maracatu Nação Leão
Coroado, que animará a Rua José
Dias de Morais, em Águas Compridas
(Olinda). Os eventos são gratuitos.

O Ministério Público de
Pernambuco (MPPE) lança, nesta
segunda-feira, a campanha Som Sim,
Barulho Não, que marca uma nova fase
contra a poluição sonora no Estado. O
movimento conta com a adesão voluntá-
ria de segmentos da mídia, como agên-
cias e veículos de comunicação. Os de-
talhes sobre a campanha serão divulga-
dos a partir das 9h, no Centro Cultural
Rossini Alves Couto (Av. Visconde de
Suassuna, nº 99, Santo Amaro).

A Asserjufe tem oferecido aos
associados descontos em diversos esta-
belecimentos, que incluem supermerca-
dos, restaurantes, farmácias, consultóri-
os de odontologia, lojas, postos de ga-
solina, entre outras opções, inclusive de
lazer. O servidor ainda pode dispor de
diversas opções de pagamento. Informa-
ções: Cristiane (9581), Sheila (3229-
6250) ou www.asserjufepe.com.br.

Descontos e facilidades
para associados
da Asserjufe/PE


