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Aniversariantes
Simone Fernandes de Luna
Gab. Des. Ridalvo Costa
Josiane Maria Gomes
Primeira Turma

Classificados
Vende-se S10 98, completíssima,

com 2 cilindros de gás de 17m³.
Ramal 9549, com Rivânio

Corsa Classic 2004, preto, com ar,
trava, banco de couro, alarme.
Tratar com Eraldo, 8742.9762

Promoção na Asserjufe
No stand montado na Asserjufe, a

GG Disk Ótica oferece desconto de
20% na compra de óculos de grau

e dá de brinde óculos de sol.

Vendo Astra Sedan/2003
completo. Falar com

Djalma, ramal 9187 ou 9282.8228

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

Charque na TigelaCordeiro ao VinhoEstrogonofe de FrangoFígado AceboladoFilé de Peito na ChapaPanqueca de Frango

Dia Mundial do Dentista

STF realiza concurso de monografias
“Novas Idéias para a Justiça”.

O tema “Política,
Sonegação e
Inadimplência” será
abordado por
especialistas nesta
terça-feira, às 19h, no
auditório da
Superintendência
Regional da Receita
Federal (Pina).  O evento
faz parte do Ciclo de
Encontros sobre
Sonegação Fiscal e
Lavagem de Dinheiro,

Ciclo sobre sonegação fiscal
debate campanha eleitoral

Quadros, painéis, luminárias,
mandalas, esculturas e caixas com
toque contemporâneo, feitos à base
de fibras naturais. Essas são as obras
da artista plástica Anádia Cavalcante,
que apresenta mostra do seu trabalho
até a próxima sexta-feira, na Sala de
Exposição (16º andar). Mais
informações pelo ramal 9752, com
Anádia.

Anádia Cavalcante expõe arte contemporânea

Até o dia 5 de outubro, estão
abertas as inscrições para o III
Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Direito Civil e
Empresarial, na Universidade
Federal de Pernambuco. O curso
oferece 60 vagas e a seleção
acontecerá nos dias 6 e 7 de
outubro. O curso tem 360 horas/
aula, além de eventuais palestras,
que serão realizadas
quinzenalmente, nas sextas-
feiras (18h às 22h) e sábados (8h às
12h45). Informações: (81) 3222.6276.

Inscrições para Pós-
Graduação em Direito
Civil e Empresarial

coordenado pelo juiz
federal Hélio Ourem
Campos (6ª Vara-PE), e
terá como palestrantes o
juiz federal Gustavo
Mazzocchi (4ª Vara-PE),
o vice-diretor da
Faculdade de Direito do
Recife (UFPE),
professor Gustavo
Ferreira, e a auditora
Astride Rafael Moutinho
(Secretaria da Fazenda
de Pernambuco).

Apesar da greve bancária que já dura oito
dias, os servidores do TRF5 que
precisarem de atendimento na Caixa
podem procurar uma das gerentes na
agência desta Corte, durante o horário
normal de funcionamento. No  posto de
atendimento do Banco do Brasil, os
serviços também estão sendo prestados
no horário normal.

Postos da Caixa e BB
atendem servidores
do Tribunal

Gustavo
Mazzocchi


