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Carne assada ao pimentão

Frango à espanhola

Moela na tigela
Lasanha
Cozido

A luta por uma sociedade
mais justa tem sido uma
constante fonte de debates
nas mais diversas áreas,
mobilizando professores,
economistas, juristas e soci-
ólogos, além da classe polí-
tica. É com esse enfoque
que a advogada Ivanilda
Figueiredo estará lançando
o livro “Políticas Públicas e
a Realização de Direitos So-

Livro aborda Políticas Públicas e Direitos Sociais

O sucesso na utilização de
softwares livres em computadores
da Subsecretaria de Informática foi
comemorado, ontem, quando a
máquina apelidada de Gandhi
completou um ano de trabalho
sem apresentar problemas. Dife-
rentemente de softwares como o
Windows e Photoshop, softwares
livres podem ser utilizados sem
nenhum custo e são adaptáveis
às necessidades dos usuários.

Informática destaca
êxito na utilização
de softwares livres

Para quem ainda não sabe como presen-
tear o pai no dia 13 de agosto, a Sala da
Asserjufe apresenta promoções especiais
em perfumaria, nesta semana. Hoje e
amanhã, um stand da Laqua di Fiori ven-
derá estojos com preços promocionais.
Na quarta e quinta-feira, é um stand do
Boticário que fará a promoção dos seus
produtos masculinos. Informações com
Cristiane, ramal 9581.

Asserjufe apresenta
promoção para o
Dia dos Pais

A 9ª Vara da Justiça federal no Ceará re-
alizará um leilão judicial, no próximo dia
10 de agosto, às 14h. Os bens a serem
alienados são provenientes de procedi-
mento judicial de execução fiscal em fa-
vor da União, INSS e Caixa Econômica
Federal, totalizando R$ 1.492.055,60. Os
lotes trazem caminhões, carros, motos,
terrenos, casas e apartamentos, entre ou-
tros bens.

Justiça Federal no
Ceará faz leilão
de imóveis

ciais” no dia 14 de agosto,
às 19h, no Espaço Cultural
do TRF5. A diretora da
Esmafe5, desembargadora
federal Margarida Cantarelli,
e o editor Sérgio Fabris par-
ticipam do lançamento edi-
torial que contará com a
participação de servidores
do Judiciário, estudantes e
profissionais interessados
nesse tema.

O Conselho da
Justiça Federal
(CJF) realiza,
na manhã des-
ta segunda-fei-
ra, uma Ses-
são Extraordi-
nária na sede
do Superior Tri-
bunal de Justiça
(STJ), em
Brasília. O presidente do TRF da 5ª Re-
gião, desembargador federal Francisco
Cavalcanti, estará presente à reunião que
tem por objetivo discutir a proposta orça-

CJF realiza Sessão Extraordinária
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mentária da Jus-
tiça Federal de
primeira e se-
gunda instâncias
e do próprio
Conselho para
2007. Além do
ministro Raphael
de Barros
Monteiro (presi-
dente do STJ e

do CJF), participam do encontro demais
membros do Colegiado, que inclui outros
quatro ministros do STJ e os presidentes
dos cinco Tribunais Regionais Federais.

O Concurso para Juiz Federal Subs-
tituto da 5ª Região aplica provas
subjetivas nos dias 26 e 27 de agosto.
Dos 3.723 inscritos, 1.059 deixaram de
fazer a primeira prova.

Margarida Cantarelli
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