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Dia do agricultor

Frango à espanhola

Cordeiro ao forno
Rabada

Peixe ao molho de coco

Carne ao champignon

Doação de Sangue
O paciente Garabeb Toros Belian,

pai da servidora Yasmin Belian,
está hospitalizado no Hospital

Memorial São José e precisa de
doação de sangue. A

doação de qualquer
tipo sanguíneo deve

ser feita em nome de
Garabeb, no Ihene
(Rua Tabira nº 54 –
Boa Vista). Informa-

ções: 9272.3743.

O Centro do Recife ganha, a
partir do dia 10, o Fórum Social
Desembargador Neves Filho,
que vai abrigar os Juizados Es-
peciais Federais da Seção Judi-
ciária de Pernambuco, na Ave-
nida Dantas Barreto. A inaugu-
ração, que acontece às 16h,
será dirigida pelo presidente do
TRF5, desembargador federal Francisco
Cavalcanti, e contará com a presença do
coordenador dos Juizados Especiais Fe-
derais, desembargador federal Marcelo
Navarro, e do diretor do Foro da SJPE,
juiz federal Frederico Azevedo. O Fórum

Fórum Social será entregue à população no dia 10

Social vai funcionar no prédio de nove
andares, que abrigou a Justiça Federal
de Pernambuco até 1994 e passou por
ampla reforma, resultado de parceria en-
tre o Tribunal e a Caixa Econômica Fede-
ral. No local, estarão funcionando a 14ª, a

15ª e a 16ª Varas Federais de
Pernambuco. Um dos atrativos do
novo espaço é a localização privi-
legiada, próxima do Metrô e de
terminais de ônibus da Região
Metropolitana, facilitando o aces-
so à população de baixa renda, pú-
blico-alvo dos JEFs que atendem
causas de até 60 salários míni-
mos (R$ 21 mil). Para Francisco
Cavalcanti “a iniciativa represen-
ta mais um passo da Justiça Fe-
deral para facilitar a vida da po-
pulação menos favorecida, em
busca de seus direitos”.

A Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região vai mudar de endereço. A
transferência do Anexo II (Rua do
Brum) para o Anexo I, próximo à ponte
Buarque de Macedo, deve acontecer
nos próximos meses. Com a mudança,
a Esmafe5 ganhará melhor infra-estru-
tura, incluindo o espaço do estaciona-
mento, que vai oferecer mais conforto
e segurança aos participantes de cur-
sos, seminários e oficinas promovidos
pela Escola. No anexo I serão manti-
das a oficina mecânica e a marcenaria.

Como o dia marcado para as provas da
Seleção para Estágio de Direito no Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região, nos
termos do edital (13 de agosto 2006), co-
incide com a comemoração do Dia dos
Pais, as referidas provas ficam
transferidas para o próximo dia 20, das
9h às 13h. O processo seletivo conta com
1.237 estudantes inscritos, que farão as
provas na Faculdade Maurício de
Nassau, localizada na Rua Guilherme
Pinto, nº 400, Derby.

Esmafe5 vai mudar para o Anexo I

Na manhã desta quinta-feira, o presiden-
te do TRF5 Francisco Cavalcanti participa
da solenidade de abertura da Jornada de
Atualização em Direito Penal e Proces-
sual Penal, promovida pela Escola Supe-
rior da Magistratura de Pernambuco
(Esmape). “Jurisprudência dos Tribunais
Superiores sobre a progressão de regime
nos crimes hediondos” é o tema da con-
ferência inaugural do evento, a ser reali-
zado no Fórum Desembargador Rodolfo
Aureliano, em Joana Bezerra.

Prova de estágio será
no dia 20 de agosto

Presidente participa de
Jornada de Direito Penal

Servidor público é tema de concurso de
monografias promovido pelo TRF5.
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A Reunião de aconselhamento
para o mestrado foi transferida

para hoje, às 15h30,
no Salão do Pleno.

Aviso


