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OAB promove Oficina de Petições.

O Núcleo de Alagoas da
Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região está
promovendo a segunda
edição do Concurso de
Monografias, que este
ano homenageia o
desembargador federal
Ridalvo Costa. O concurso
será realizado nas
categorias profissional e
estudante e serão
premiadas as duas
melhores monografias de cada
categoria. Na categoria profissional, os
trabalhos deverão abordar o tema
Autonomia dos Tribunais Regionais
Federais. Já a categoria estudante

deverá abranger qualquer
tema relacionado à
atuação da Justiça
Federal. Segundo o diretor
do Núcleo da Esmafe, juiz
federal Frederico Wildson,
o objetivo do concurso é
estimular a reflexão sobre
a missão do Poder
Judiciário Federal no País.
O prazo de inscrição dos
trabalhos encerra às 18h
do dia 23 de agosto. Para

efetuar inscrições e/ou obter orientações
sobre a monografia os interessados
devem acessar o site da Seção
Judiciária de Alagoas (www.jfal.gov.br).
Informações: (82) 2122.4205.

Concurso de monografias
homenageia Ridalvo Costa

Os juízes federais Frederico
Azevedo (diretor do Foro da
Seção Judiciária de
Pernambuco) e Joana Carolina Lins
Pereira (21ª Vara-PE), apresentaram
painéis, ontem, no Curso de Iniciação à
Magistratura para os dezesseis novos
juízes substitutos. Para o diretor da
SJPE, “as atribuições do cargo nas
Seções Judiciárias são, basicamente,
gerenciar as questões orçamentárias e
administrativas, sempre no sentido de
viabilizar, como área-meio, as atividades
da área-fim”. Joana Carolina ministrou a
palestra “Aspectos Relevantes dos
Recursos no Processo Civil”. A
magistrada analisou embargos de
declaração, agravos e apelações, além
de tratar sobre a súmula impeditiva de
recursos.

Juízes federais
apresentam painéis
na Esmafe

A GG Disk Ótica está oferecendo preços
especiais para servidores da Justiça
Federal, através de descontos de até
30% nas armações e 10% nas lentes. Na
compra dos óculos de grau ainda ganha
os óculos de sol com grau. Outras
informações: 3242.7811 ou
www.ggdiskotica.com.br.

Ótica oferece descontos

Até o dia 31 de agosto, os estagiários
do TRF5 deverão entregar no Setor de
Acompanhamento de Estágio de Nível
Superior (CDRH) uma cópia do com-
provante de matrícula da faculdade,
relativo ao segundo semestre de 2007.

Para os estudantes da Universidade
Federal de Pernambuco, o documento
deve ser entregue até o dia 15 de
outubro, considerando que o período
de matrículas se dá no mês setembro.
Informações: 9307.

Estagiário deve apresentar comprovante

Neste século, um
bilhão de pessoas
devem morrer vítimas
de doenças relacionadas
ao fumo. O total de mortes
devido ao uso do tabaco
atingiu a cifra de 4,9
milhões de mortes anuais,
o que corresponde a mais
de 10 mil por dia. (WHO,
2003).
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