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Aniversariantes
Vera Mª de Brito S Cal Muinhos
Gab. Des. Francisco Wildo
Ana Regina Vasconcelos Dantas
Folha de pagamento
Eliseu Cândido Graciano
Manutenção Elétrica

O diretor da Seção Judiciária do Ceará,
juiz federal Danilo Fontenelle Sampaio,
abriu na noite da última quinta-feira, no
auditório da Justiça Federal em
Fortaleza, o Ciclo de Estudos Jurisdição
e Democracia. A palestra de abertura do
encontro foi proferida pelo presidente
Francisco Cavalcanti, que abordou o
tema “Justiça e Administração Pública”.
Na oportunidade, o palestrante deu uma

Presidente abre Ciclo de Estudos no Ceará
verdadeira aula sobre o assunto, a
partir dos três modelos de
sistema de controle judicial da
Administração Pública: sistemas
francês, alemão e de Jurisdição
Una. O Ciclo de Estudos
prosseguiu na sexta-feira com
uma série de cinco palestras no
auditório da Escola de
Magistratura do Ceará.

O presidente Francisco Cavalcanti foi
agraciado na noite de quinta-feira, em
Fortaleza, com a Medalha do Mérito
Judiciário Cearense Juiz Federal Roberto
de Queiroz. A condecoração foi entregue
pelo diretor da Seção Judiciária do Ceará

(SJCE), juiz federal Danilo
Fontenelle Sampaio, em
reconhecimento aos
serviços prestados à Justiça
Federal no Ceará pelo
presidente do TRF da 5ª

Francisco Cavalcanti recebe homenagem

Dia da Aviação

Dia do Aviador

Escalope
Frango à espanhola

Língua ao molho madeira
Charque na tigela
Omelete de carne

Lasanha

Bijuterias, flores, caixas, cabides, anéis de
guardanapos e decorações para
ambientes produzidos com escamas de
peixe estarão expostos no espaço cultural
do 16º andar, de hoje até sexta-feira.
Desta vez, serão mostradas as criações
da artesã Cleide Cunha, uma das
pioneiras na técnica.

Artesanato da Flor
do Mar expõe no TRF

Uma equipe da Secretaria de
Comunicação Social do STJ toma café
da manhã, às 8h30 de amanhã, com
assessores de Comunicação do
Judiciário e jornalistas. O objetivo do
encontro é aperfeiçoar o contato do STJ
com a mídia local. O Recife é a primeira
das cinco capitais a receber o projeto.

Classificados

Jornalistas têm
encontro no TRF

A mostra fotográfica promovida pela
Diretoria-Geral, em comemoração ao
Dia do Funcionário Público, será aberta
hoje e fica em cartaz no hall de entrada
desta Corte até sexta-feira. Dez
servidores do TRF5 expõem seus
trabalhos fotográficos que têm como
tema central “A Natureza”.

Mostra fotográfica
começa hoje

Vendo uma mesa com quatro ca-
deiras, duas poltronas e um cen-

tro com tampo de vidro. Tratar:
Dulce, ramal 9206.

A técnica judiciária Elizabete Regina
Campelo Dias, da SJBA (Salvador),

gostaria de permutar com servidor
da Justiça Federal no Recife

Vendo uma moto elétrica para
crianças (feminina). Bateria

recarregável, com autonomia de 3
horas. Tratar com Eduardo, 9078

Vendo Astra Sedan/2003 comple-
to. Falar com Djalma, ramal 9187

ou 9282.8228

Região. O
nome da
medalha é
uma referência ao
primeiro juiz federal
do Ceará.

Até o mês de setembro, o
TRF5 julgou 32.143 processos.

Francisco
Cavalcanti

Francisco
Cavalcanti e
Danilo Fontenelle


