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Aniversariantes
Juiz Federal
Francisco Roberto
Machado
SJCE

Reginaldo Pascoal Ferreira
Pessoal
Adelson Moura da Silva
Apoio Especial

Classificados

Monza 89/90 SLE 2.0, 2p, gas, alarme,
completo. Sílvio Barros, ramal 9188 ou

8801.7356.

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Ar condicionado Consul 7.500 BTUS c/
timer. Máquina de costura Singer Facilita

Plus com ponto orverloque. Tratar com
Evangelista, ramal 9649 ou fones:

9153.7402/9199.1498

Chambaril

Cassulê

Carne de S
ol

Bode Sertanejo

Fígado Acebolado

Dia do Revendedor

A Divisão de Precatórios do TRF da 5ª
Região está disponibilizando quatro li-
nhas telefônicas para o atendimento ao
público externo, que busca informações
sobre o pagamento de Requisitórios de
Pequeno Valor (RPVs). A iniciativa visa
suprir a demanda do serviço Disk RPV
(0800.7029070), que está temporaria-
mente fora do ar em virtude de problemas
técnicos. De acordo com a diretora Tere-
za Della Santa, “as novas linhas possibili-
tam a manutenção do atendimento ofere-
cido pelo 0800, das 7h às 18h, para que

Tribunal disponibiliza linhas
telefônicas para informar RPV

Questões relacionadas ao Direito, Polí-
tica e Filosofia são tratadas no livro “En-
tre Têmis e Leviatã: uma relação difícil”,
de autoria do professor Marcelo Neves,
que será lançado nesta quarta-feira, às
19h, no foyer do Pleno. Marcelo Neves
é pernambucano e autor de sete livros
editados no Brasil e no exterior. Esta
obra também foi sua tese de livre
docência na Universidade de Freibourg
(Suíça). Segundo o professor Ingeborg

Marcelo Neves lança livro no TRF
Maus, da Uni-
versidade de
Frankfurt
(Alemanha),
“a obra é de
extraordiná-
ria solidez,
capacidade
inovadora
e atualiza-
ção”.

o usuário
não seja
prejudica-
do”. Os in-
teressados
podem
contar
com os te-
lefones:
3425.9516/
9518/
9572/
9467.

O 5º Seminário Internacional - In-
tercâmbio Tributário entre Brasil e
Alemanha será realizado de 18 a
31 de agosto de 2006, na Alema-
nha. O Seminário tem o apoio da
Federação Brasileira de Associ-
ações de Fiscais de Tributos
Estaduais e da Federação Na-
cional dos Auditores e Fiscais
dos Municípios. Inscrições no
site www.procidadania.org.br e
informações pelo telefone
3423.9676.

Intercâmbio Tributário
Brasil e Alemanha é
tema de seminário

Encerram nesta terça-feira as inscrições
ao concurso público para Juiz Substituto
do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª
Região (Paraíba e Rio Grande do Norte).
Os interessados em ocupar uma das
doze vagas disponíveis devem acessar o
site www.trt13.gov.br. A taxa de inscrição
custa R$ 299 e o valor pode ser deposita-
do em qualquer agência do Banco do
Brasil com código (080005).

Concurso para Juiz do
TRT encerra inscrições
nesta terça-feira

Concurso para Juiz Substituto do TRF da 5ª
Região inicia inscrições.


