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Edição nº 130

Perfil

Aniversariante
José Antônio de Vasconcelos
Bom ClimaFrancisco Queiroz abre Quinta Jurídica

José Delgado

aprova Justiça

Agrária no País

Margarida encerra encontro no Ceará

Pratos do DiaCarne ao molho ferrugemFilé de peito
Dobradinha
Língua ao molho  madeiraRocambole de frango
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Servidor concorre

a sorteio hoje

Classificados

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Fiat Uno ELX/95 - completo –
vinho - R$ 7.600,00. Tratar

com Cynara: 3244.4036 ou
ramal 9633

A recifense, Maria Carolina
Castelo Branco é requisitada
da Prefeitura do Recife
desde 89. Carolina é formada
em Relações Públicas pela Esurpe,
tendo participado também de vários
cursos de Cerimonial. Carol foi
supervisora da Seção de Telefonia por
7 anos, sendo transferida para a
Reprografia onde se encontra hoje.
Além do trabalho no TRF, tem como
ocupação sua fé na doutrina kardecista,
participando de movimentos sociais e
praticando atos de caridade.

O desembargador
federal Francisco de
Queiroz Cavalcanti
faz às 17h de hoje
palestra de abertura
da segunda edição
da Quinta Jurídica,
no auditório da
Escola de
Magistratura Federal
(Esmafe). Na oportunidade, o magistrado
abordará o tema “O Novo Regime
Constitucional do Servidor Público”. Em
seguida, de acordo com o diretor da
Esmafe, desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria, haverá a hora da
arte com apresentação especial da
Orquestra Retratos do Nordeste,
interpretando clássicos da música

regional, no
show “A alma
brasileira no
som do
Nordeste”. A
seguir, os
participantes
do evento
poderão
visitar a

exposição fotográfica de
lançamento do projeto “Todos
cantam sua terra”. A mostra
promovida pela Esmafe é uma
coletânea de painéis fotográficos
coloridos que revelam
monumentos, paisagens e
arquitetura das seis capitais da 5ª
Região.

A presidente do TRF/5ª, desembarga-
dora Margarida Cantarelli, participa às
11h de amanhã na Seção Judiciária do
Ceará, em Fortaleza, do encerramento

do Seminário sobre Processo e Tecnolo-
gia da Informação. O encontro enfoca o
novo programa de acompanhamento
processual da Justiça Federal (Tebas).

Gabinete inscreve estagiários hoje
Hoje e amanhã, o Gabinete do desem-
bargador federal Marcelo Navarro estará
recebendo inscrições de estudantes de
Direito para estágio remunerado. As ins-
crições gratuitas devem ser feitas na Di-
visão de Assistência Social (DAMS), no
Anexo II. O candidato deverá apresentar

declaração de que está matriculado no
mínimo no 5º período, cópia da identi-
dade e do histórico escolar e currículo
vitae. O objetivo da seleção é preencher
uma vaga e formar banco de reserva. A
prova será realizada dia 9 de novembro,
das 14h às 18h, na Esmafe.

“Quanto mais rápido for criada uma
Justiça Agrária no país, melhor ela
atenderá às reivindicações do
homem do campo”. A afirmação foi
feita pelo ministro José Delgado,
relator designado pelo ministro Edson
Vidigal, presidente do CJF e do STJ,
logo após a aprovação da minuta de
reforma constitucional pelo Conselho,
estabelecendo em nível
constitucional competência para os
juízes federais processarem e
julgarem ações coletivas ou de
direitos individuais homogêneos que
envolvam interesses vinculados ao
Plano Nacional de Reforma Agrária.

Os setenta primeiros servidores do TRF/
5ª (do quadro ou requisitados) que
comparecerem às 17h de hoje à Quinta
Jurídica, na Esmafe/5ª, estarão
concorrendo ao sorteio de uma
passagem aérea Recife-Rio-Belo
Horizonte-Recife. Para concorrer, basta
imprimir o cupom anexado à versão
virtual desta edição, recortá-lo e
depositá-lo em urna no auditório da
Esmafe/5ª. O sorteio será feito no final
da programação da Quinta Jurídica.


