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Aniversariantes
Janilton José de Oliveira
Gab. Des. Marcelo Navarro
Jasiel Maranhão de Barros
Distribuição
Guilherme Cardim G. de Lima
Orçamento e Finanças

Bode sertanejo
Carne de sol

Escondidinho de charque
Fígado acebolado
Peixe à milanesa

Dia Nacional de Combate
ao Fumo

Classificados
Uno Mille Fire/2003, c/ ar, trava e

alarme. Naelson, 8858.3187.

Francisco Cavalcanti reúne
Conselho de Administração do
TRF5.

Parahyba Judiciária publica
edital para seleção de artigos
O diretor da Revista Parahyba Judiciá-
ria, juiz federal Emiliano Zapata, já divul-
gou o edital para seleção de artigos que
vão compor o sexto volume da publica-
ção produzida, anualmente, pela Justiça
Federal na Paraíba. Podem participar da
seleção trabalhos de autoria de operado-
res do Direito e estudantes de cursos de
pós-graduação, mestrado ou doutorado,
na área jurídica. Até o dia 20 de novem-
bro, os trabalhos devem ser encaminha-
dos à Comissão de Avaliação, para análi-
se, seleção e publicação da revista cien-

tífica. Informações: (83) 3216.4005
parahybajudiciaria@jfpb.gov.br ou
www.jfpb.gov.br.

Frederico Azevedo é
condecorado pelo
Exército Brasileiro
O juiz federal Frederico Azevedo,
diretor do Foro da Seção Judiciária
de Pernambuco, foi condecorado
pelo Exército Brasileiro com a Me-
dalha do Pacificador. A outorga da
medalha representa o reconheci-
mento aos relevantes serviços
prestados pelo magistrado às
Forças Armadas. A homenagem
foi realizada no Comando Militar
do Nordeste (Curado), às 9h da
última sexta-feira, dentro das so-
lenidades comemorativas do Dia do
Soldado e do Exército Brasileiro.

Sinejus debate reformas do Código de Processo Civil
Atualizações dos indicadores
de estatísticas devido às refor-
mas do Código de Processo
Civil foram discutidas, semana
passada, durante reunião pro-
movida pelo Sistema Nacional
de Estatísticas da Justiça Fede-
ral (Sinejus) do Conselho da
Justiça Federal. A verificação
de dados e padronização de procedi-
mentos permitirão constatar se as no-
vas regras processuais tornarão mais

ágil a prestação jurisdicional.
Participaram do encontro repre-
sentantes do Ministério da Jus-
tiça, da Associação dos Juízes
Federais (Ajufe) e servidores
do CJF e dos TRFs. O TRF da
5ª Região foi representado por
Mário Camerino (Secretaria Ju-
diciária), Luiz Albuquerque (Se-

cretaria Administrativa) e Marcos Netto,
assessor do desembargador Paulo
Roberto e professor de Processo Civil.

TRE realiza palestra
para adolescente
aprendiz do Tribunal
Durante a reunião mensal do Programa
Adolescente Aprendiz, que será realiza-
da no dia 31 de agosto, às 15h, os esta-
giários do TRF da 5ª Região poderão
discutir a importância das eleições no
Brasil. Na ocasião, a técnica Cibele
Figueiredo (Tribunal Regional Eleitoral)
fará a palestra “O eleitor do futuro”, que
faz parte de programa educativo desen-
volvido pelo TRE-PE.

Marcos
Netto

Gen. Eron Carlos Marques
e juiz federal Frederico Azevedo

Juiz federal
Emiliano Zapata


