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Aniversariantes
Sábado, 10 de junho
Wilson Albuquerque da Silva
Apoio Judiciário
Sônia Maurício de Oliveira
Secretaria Judiciária
Maria de Fátima Viana Cavalcanti
Gab. Des. José Baptista
José Caetano da Silva
VIP
Lindomar Maria dos Santos
Soservi

Maminha ao alho

Feijoada

Peixe com alcaparra

Mariscada

Filé de peito na chapa

Classificados
Monza 89/90 SLE 2.0, 2p, gas,

alarme, completo. Sílvio Barros,
ramal 9188 ou 8801.7356.

Celta 1.0, 2004, 4p, alarme, vi-
dro e trava elétricos, cd player,

único dono. 9921.4713

Palio 2003, 4p, ar, trava, alarme e
vidro elétrico. Tratar com Kátia,

9974.1045

Dia do Porteiro

Dia da Imunização

TRF5 lança campanha solidária para arrecadar
donativos para desabrigados das chuvas.

O Gabinete do desembargador
federal José Maria Lucena
anunciou, ontem, a relação dos
aprovados na primeira etapa
do processo seletivo para esta-
giários do curso de Direito. Dos
138 inscritos, restaram classifi-
cados 27 candidatos com nota
igual ou superior a 6,0 (seis) na prova
subjetiva sobre Direito Constitucional, Ci-
vil e Processual Civil. Os aprovados es-
tão sendo chamados para entrevistas,
nos dias 12 e 14 de junho, das 13h às
17h, e no dia 13, das 9h às 11h.

Termina hoje a Exposi-
ção Literária de Escri-
tores Pernambucanos,
no 16º andar do TRF5.
O escritor e professor
de música da UFPE,
Djalma Marques, fez
uma apresentação on-
tem à tarde. Os auto-

res Lourdes Sarmento, Myriam
Brindeiro, Fátima Quintas, Olimpio
Bonald Neto e Cida Pedrosa também
marcaram presença na Exposição.

Jurista abre IV Encontro de Juízes Federais

Gabinete divulga
classificados para estágio

Violonista encerra
exposição de livros

A Asserjufe-PE está convidando os servi-
dores da Justiça Federal para o Forró da
Véia Cega, que será realizado no próxi-
mo dia 14, a partir das
19h, no Bar Catamarã
(Cais de Santa Rita).
Além de um grupo pé-
de-serra, a festa junina
terá como atrações a
banda Sanfonéia e o
cantor Flávio Leandro.
Informações com
Cristiane, ramal
9581.

Forró da Véia Cega
será no dia 14

“A hierarquização de princípios constitu-
cionais não é matéria versada na doutri-
na dogmática do Direito Constitucional”.
A afirmação foi feita pelo professor Souto
Maior Borges, na noite de ontem, durante
conferência de abertura do IV Encontro
Regional de Juízes Federais, no auditório
do Hotel Salinas, em Maragogi (AL). Na
solenidade de abertura, o encontro pro-
movido pela Escola de Magistratura e
TRF da 5ª Região (TRF5), com patrocínio
da Caixa Econômica Federal, contou com
uma apresentação do Grupo Orange, sob

regência do maestro Cussy de Almei-
da. De acordo com a diretora da Es-
mafe5, desembargadora federal Mar-
garida Cantarelli, este evento repre-
senta “uma oportunidade para refle-
xão sobre as transformações do Di-
reito” e para o presidente do TRF5
Francisco Cavalcanti “também é um
momento de integração entre os ma-
gistrados federais”. O Encontro reúne
até amanhã  cerca de cem juízes fe-
derais dos seis estados nordestinos
que integram a 5ª Região.

Francisco Cavalcanti,
Margarida Cantarelli, Souto Maior e Marcelo Navarro


