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Aniversariantes
Ministro Félix Fischer
STJ

Ministro João Otávio
de Noronha

STJ

Sinfonia MarítimaCarne assadaGalinha cabidelaFrango empanadoPanqueca de frango

Classificados
Vectra, 2000, cinza grafite,

31.000km rodados, semi-novo.
Tratar com Jeová, ramal 9337,

A diretora da
Seção Judiciária
de Sergipe, juíza
federal Telma
Maria Santos,
instalou na noite
de ontem, em
Aracaju, o I Fórum
de Debates
Judiciário e
Imprensa do
Estado de Sergipe. O encontro tem
como objetivo principal a promoção de
estudos e debates sobre a relação entre
o Judiciário e a Imprensa, numa extensão

Operadores do Direito e jornalistas
debatem relações profissionais

do fórum de
mesma temática
promovido pelo
Tribunal, em
março deste ano.
Nesta quarta-feira,
às 21h20, a
diretora da Escola
de Magistratura
Federal da 5ª
Região,

desembargadora federal Margarida
Cantarelli, fará a palestra de
encerramento do Fórum, promovido pela
SJSE, com apoio do TRF5 e Esmafe5.

Funcionários da Contadoria desta Corte e
das seis Seções Judiciárias participam,
até sexta-feira, de um treinamento na
Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região. A iniciativa tem o objetivo de
orientar os servidores para o acesso ao
sistema mais ágil e seguro para liquidar
títulos judiciários. O supervisor do TRF da
1ª Região e gestor do sistema, Alexandre
Ramires, orienta os alunos na utilização
do novo sistema que permite o acesso
direto ao banco de dados do TRF1. O
curso foi organizado pela supervisora da
Contadoria, Maria Gorete de Morais.

TRF5 promove curso
para servidores da
Contadoria

A servidora Lúcia Lucena
(Subsecretaria de Recursos), que
cultiva o hobby da fotografia, é autora
de uma das três fotos escolhidas pelo
concurso “Seu Olhar”, promovido pelo
Jornal do Commercio. O trabalho
intitulado Gato Preto foi selecionado
entre mais de 1,7 mil fotos enviadas ao

Êxito merecido
JC. Agora, o
primeiro lugar será
escolhido pelo
público que quiser
acessar o site
www.jc.com.br e
votar no trabalho de
sua preferência.

Espaço do Servidor
Dois livros de
conteúdo
político serão
lançados hoje,
às 19h, na Blue
Angel (Benfica).
“Os Partidos

Políticos nas Constituições Brasileiras”
e “As Medidas Provisórias”, dos
professores Mariza Crasto Pugliesi e
Eduardo Pugliesi, respectivamente.

Professores lançam livros

Supremo aprova Plano de Cargos e
Salários do Poder Judiciário.

Dia do vendedor lojista

Margarida
Cantarelli

Telma
Santos


