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Maria Francisca A B Cruz
Gab. Des. Petrucio Ferreira
Tarsila R Marques Fernandes
Gab. Des. Marcelo Navarro

Ministro analisa

futuro do Conselho

com a reforma

Talento feminino em exposição no TRF

Classificados

Asserjufe inscreve

para festa natalina

Caixa abre estágios

na área de Direito

A representante da L’Acqua Di
Fiori estará até hoje no posto

da Asserjufe, no térreo, das
13h às 18h, oferecendo a

linha de cosméticos da marca.
A compra pode ser parcelada

em até 3 vezes. Mais
informações, ramal 9581.

Laureano de Lyra Filho é
técnico judiciário
concursado desde
novembro de 96. O
servidor, que está
concluindo o curso de
Engenharia da Computação neste ano
pela UPE, é supervisor da Seção de
Tecnologia e Internet da Subsecretaria
de Informática. Natural do Recife, gosta
de música, arte, dança, cinema e
principalmente passear com o filho
Caio e a namorada Lívia.

O Jurídico Regional Recife da Caixa
Econômica está selecionando estagiá-
rios de Direito para ingresso imediato e
formação de banco de estagiários. As
inscrições estão abertas até o dia 24
deste mês na Avenida Guararapes, 161,
6º andar (entrada pela Matias de Albu-
querque). O candidato deve estar cursan-
do do 5º ao 8º período e apresentar na
inscrição currículo simplificado com foto
3x4 recente. A prova escrita acontece dia
10 de dezembro, das 13h às 17h.

O Tribunal
Regional
Federal da 5ª
Região mais
uma vez abre
suas portas
para a arte do
Nordeste.
Desde o início
da semana, um
grupo formado
por cinqüenta artistas nordestinas
está expondo seus trabalhos no
hall de entrada do edifício sede
Ministro Djaci Falcão, no Cais do
Apolo. Entre elas, a pintora
paraibana Fátima Formiga,
ganhadora do prêmio de melhor
pintura acadêmica do 4º Salão

de Artes de
Pernambuco, em 94.
A mostra de artes,
que termina no
próximo dia 26,
conta com 50 telas
de natureza morta,
paisagens nordes-
tinas e figuras huma-

nas. As artistas
já expuseram
seus quadros
na Assembléia
Legislativa,
Caixa
Econômica
Federal e
Shopping
Center Recife.

O coordenador-geral da Justiça Fe-
deral, ministro Ari Pargendler, defen-
de que a incorporação de funções
correicionais por parte do Conselho
da Justiça Federal (CJF), mudança
prevista no projeto de reforma do
Poder Judiciário, deve se restringir
apenas às competências que o
Conselho já possui, ou seja, à
supervisão administrativa e
orçamentária da Justiça Federal, não
podendo invadir a esfera jurisdicional.
“Penso que o poder correicional do
CJF não deve se sobrepor aos
poderes dos Tribunais Regionais
Federais; estes, sim, devem exercer
o poder disciplinar sobre os juízes”,
disse o ministro. As opiniões do
coordenador-geral foram
manifestadas em palestra proferida
na tarde da última terça-feira aos
servidores do CJF, como parte de um
Estudo sobre o
Impacto da
Reforma do
Judiciário no CJF
e na Justiça
Federal,
realizado pelo
Centro de
Estudos Judi-
ciários do CJF.

Associados interessados em participar
da festa natalina da Asserjufe têm até o
próximo dia 26 para fazer suas inscri-
ções. A festa está marcada para a sexta-
feira, 10 de dezembro, no Personalité,
da Avenida Conde da Boa Vista. Os ins-
critos terão entrada franca e podem levar
convidados, sendo que estes pagarão
ingressos individuais de R$ 25,00, com
desconto na folha do associado que con-
vida. Somente os inscritos (associados e
convidados) terão acesso à festa.

Ari

Pargendler


