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Dia do Café

Dia da
Infantaria

Presidente abre
Ciclo de Estudos
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Asserjufe promove
forrozão dia 9

Strogonoff de filé
Chester

Bisteca suína
Cupim

Bacalhau à Dona Mota
Lasanha de frango

Técnica judiciária, Ana Regina Vascon-
celos Lima trabalha na Divisão de
Assistência Médica e Social. Ela lembra
com nostalgia do tempo em que come-
çou, em 1989, quando o Tribunal ainda
se situava na Cruz
Cabugá. Recifense, é
formada em Administra-
ção na UPE, onde tam-
bém fez pós-graduação
em Planejamento e
Gestão Pública.

Professora de Português
(Maria Doralice). Correções

gramaticais de trabalhos
monográficos. 34326544 ou
Paulo Sérgio (Ramal 9631)

Classificados
Para anunciar basta ligar

para Roberta Abreu (9018)

Assim que pelo menos trinta associados
da Asserjufe demonstrarem interesse
em assinar contrato com a Claro, a
Associação estará viabilizando a entre-
ga gratuita de celulares. Os aparelhos
disponíveis são Nokia 220 e 3520. Há
três planos à escolha dos associados: o
de 100 minutos (R$ 47,16 mensais),

A tradicional festa de São João da Asser-
jufe acontece dia 9 de junho (quarta-feira,
véspera de feriado), no Clube Líbano, no
Pina, a partir das 21h. A animação ficará
por conta da banda Sinfonia Desvairada e
Flávio Leandro. Além de muita música
haverá comidas e bebidas típicas.

A Vara Federal, que deve ser instalada
em Limoeiro do Norte (CE), até final de
junho, já tem sede provisória. O imóvel
cedido pela prefeita Arivan Lucena fica
estrategicamente localizado na Praça
Coronel Raimundo Estácio, Centro. Esta
será a 15ª Vara da Seção Judiciária do
Ceará e a sexta instalada neste ano,
dentro do programa de interiorização da
Justiça Federal. Antes, no dia 21 de junho
será instalada a Vara Federal de Souza,
no interior da Paraíba.

Vara já tem sede
em Limoeiro (CE) Instalada a Vara

de Caruaru

200 minutos (R$ 75,16) e o de 300
minutos (R$ 103,16), com descontos
em folha de pagamento. Caso o
assinante da Claro ultrapasse os minu-
tos contratados, a conta suplementar
será remetida à sua residência. Mais
informações com Sheila na Asserjufe
pelo telefone 3229.6250.

A presidente do TRF/5a Margarida
Cantarelli abriu, no Campus da
Faculdade de Direito de Caruaru, na
última sexta-feira, o Ciclo de Estudos
Jurídicos em homenagem ao profes-
sor Lourival Vilanova. O evento patro-
cinado pela Caixa atraiu centenas de
profissionais e estudantes de Direito e
juízes federais. Foram palestrantes os
desembargadores federais Francisco
Cavalcanti e Petrucio Ferreira e os
professores Bernadete Pedrosa
(UFPE) e Paulo Barros de Carvalho
(USP). Ao final das palestras, D.
Cleonice Vilanova, viúva do jurista
homenageado,
lançou o livro
Escritos
Jurídicos e
Filosóficos, do
professor
caruaruense.

A presidente do TRF/5a Margarida
Cantarelli instalou, na noite da últi-
ma sexta-feira, em Caruaru, a 16a.
Vara Federal da Seção Judiciária de
Pernambuco. Na solenidade
prestigiada pelo ministro Castro
Meira, do STJ, pelos desembarga-
dores federais Francisco Cavalcanti,
Petrucio Ferreira e José Baptista, e pelo
prefeito Tony Gel, a magistrada empossou
o juiz federal César Arthur Cavalcanti para
responder pela nova Vara. Dezenas de
destacadas autoridades civis, militares,
eclesiásticas e do mundo jurídico
pernambucano prestigiaram o ato solene.
O Foro leva o nome de Professor Lourival
Vilanova, em homenagem ao célebre ju-
rista caruaruense. O bispo diocesano de
Caruaru, D. Diego, abençoou as instala-
ções da nova sede da Justiça federal na
Terra de Vitalino. Dona Cleonice Vilanova,
viúva do jurista, também foi homenageada.

Castro Meira, Tony
Gel, Margarida e
Cleonice descerram
placa


