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Até o dia 5 de
maio, a Comissão
da Revista CEJ da
Seção Judiciária
do Rio Grande do
Norte (SJRN) está
selecionando
trabalhos jurídicos
para serem
publicados nos
volumes 18, 19 e
20. Poderão

participar trabalhos elaborados por
operadores do Direito bem como
estudantes de graduação e de pós-
graduação em sentido lato, mestrado e

Revista CEJ-RN recebe artigos
jurídicos até o dia 5 de maio

doutorado na área jurídica. Os artigos
devem versar sobre Direito Penal e
Processual Penal, Direito Civil/Comercial,
Direito Processual Civil, Direito
Constitucional, Direito Administrativo,
Direito Tributário, Direito Internacional,
Direito Ambiental, Teoria Geral e Filosofia
do Direito. Os interessados devem enviar
os textos para a Biblioteca da SJRN (Rua
Dr. Lauro Pinto, 245 –Lagoa Nova -Natal/
RN), aos cuidados de Maria da
Conceição Dalva Santos. O edital com as
regras pode ser acessado no site
www.jfrn.jus.br e clicando no link Revista
do CEJ-RN. Mais informações pelos
telefones (84) 4005-7744/7745.

O presidente do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria,
participou, na manhã de ontem, da
posse do novo comandante do
Segundo Comando Aéreo Regional, o
major-brigadeiro-do-ar Hélio Paes de
Barros Júnior. A solenidade ocorreu no
quartel-general do II Comar, localizado
em Boa Viagem. Na próxima sexta-feira,
o magistrado estará presente na
solenidade de posse do novo general-
de-brigada da 7ª Brigada Felipe
Camarão. No evento, o atual general-de-
brigada Paulo Sérgio Melo passará o
cargo para o, também, general-de-
brigada Fernando Maurício Duarte de
Melo. A transmissão de cargo
acontecerá no quartel do 16º Batalhão
de Infantaria Motorizado, localizado em
Tirol, Natal – RN.

TRF5 representado
em cerimônias
militares

A Justiça Federal em Pernambuco
(JFPE) está credenciando médicos, em
todas as áreas de especialização, para
atuarem como peritos judiciais na
Subseção Judiciária de Ouricuri (Sertão
do Araripe). O perito judicial terá a
função de realizar exames, para atestar
a capacidade ou incapacidade para o
trabalho, nas pessoas que solicitarem
benefícios previdenciários ou assisten-

ciais. O resultado da perícia servirá de
subsídio na decisão do juiz. Para efetuar
o credenciamento, os interessados
devem enviar currículo e cópia da cédula
de identidade para o e-mail
direcao24@jfpe.jus.br. A Subseção de
Ouricuri (Juizado Especial Federal-24ª
Vara) funciona no prédio da Receita Fede-
ral do Brasil, Avenida Almir Mascarenhas,
125, Centro. Telefone (87) 3874.1425.

JFPE cadastra médicos para Subseção de Ouricuri 

O Núcleo de Saúde do TRF5 promo-
veu, na manhã de ontem, a exibição do
filme Melhor Impossível (1997), na
Sala das Turmas. No mesmo local, será
realizado amanhã, às 10h, debate
sobre a película com o psicólogo
Roberto Alcântara. Melhor Impossível
aborda o sofrimento dos pacientes de
Transtorno Obsessivo-Compulsivo
(TOC). A apresentação de filmes que
tratam de temas ligados à saúde está
aberta aos servidores do Tribunal e
ocorre a cada dois meses. As próximas
exibições irão acontecer às quartas-
feiras, com debates às sextas.

Transtornos mentais
em debate

Doação de sangue

Dica para o uso dos elevadores
Respeite o número máximo de

passageiros indicado na cabine.

O paciente Francisco Cauby
Saraiva Franco, internado no

Hospital Esperança, solicita doação
de sangue que deverá ser feita ao
Hemope. Informações com Tereza

9663.


