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Aniversariantes
José Ricardo Pereira de Souza
Administração Predial

Cassulê
Carne assada
Peixe ao forno

Escondidinho de charque
Pernil à primavera

Frango cremoso

Dia Internacional do Livro

O Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região (TRF5)
anuncia, hoje, o resultado
da segunda prova subje-
tiva do VIII Concurso Pú-
blico para Juiz Federal
Substituto, promovido
com o objetivo de suprir a
demanda nos seis Estados que com-
põem a Região (Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e
Sergipe). Os candidatos selecionados
nesta etapa ainda deverão enfrentar uma
avaliação oral e a prova de títulos.

Presidida pelo desembar-
gador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima, a
Comissão Examinadora
do concurso também
inclui o desembargador
federal Marcelo Navarro, o
juiz federal Rogério Fialho

(Seção Judiciária da Paraíba), o profes-
sor Aurélio da Bôaviagem (Faculdade de
Direito do Recife/UFPE) e o advogado
Djalma Galindo, representante do Con-
selho da Ordem dos Advogados do Bra-
sil – Seccional Pernambuco (OAB-PE).

Comissão anuncia resultado
provisório do concurso para juiz

Enfeite sua sala e
entre no espírito
natalino. Essa é a
proposta do vídeo
que está sendo
elaborado pela
equipe de TV da
Divisão de
Comunicação
Social para ser exibido na Festa
de Confraternização do
TRF5, no dia 13 de
dezembro. Todos
os setores do
Tribunal poderão
participar das
filmagens,
que incluem
depoimentos
e mensagens
positivas para
2007. As
tomadas
serão
encerradas
na próxima
segunda-
feira, a partir
das 14h.

Servidores se
preparam para o
Natal

Quem estiver interessado em terminar o
ano com as contas em dia ou efetuar
compras à vista poderá dispor da linha de
financiamento da Caixa Econômica
Federal com desconto em folha de
pagamento. As taxas de juros do
empréstimo consignado foram reduzidas,
variando de 1,48% (seis parcelas) até
1,95% (37 a 48 meses). Maiores
informações com Paula, ramal 9441.

Caixa reduz juros do
empréstimo consignado

Até o dia 7, podem ser feitas as inscri-
ções para o curso “Regime Jurídico dos
Bens Imóveis da União”, a ser realizado
nos dias 11 e 13 de dezembro, das 9h às
11h30, no auditório da Justiça Federal do
Ceará, com transmissão simultânea para
as demais Seções Judiciárias da Região.
O curso é promovido pela Esmafe5,
através do Núcleo Seccional no Ceará.
Informações: (81) 3425.9862/9861.

Inscrição para curso vai
até o dia 7 de dezembro

Até amanhã, na Sala da
Asserjufe acontece a exposição

de Kits de Natal do Boticário.

O Boticário

Classificados
Vendo Siena 2004. Tratar com

Alexandre, ramal 9429

Vende-se jogo de sofá, 2 e 3 lugares,
bom estado. Informações, ramal 9192

Tribunal e Esmafe5 viabilizam MBA.

Renault Clio Sedan, 1.0 RT, 2002,
36.000 km rodados. Tratar com

Davi, 9102.6880

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005
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