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Aniversariantes
Rhaíssa Medeiros Rafael
Coordenação dos Juizados Federais

Adriana Soares de Souza
Soservi/Limpeza

Sábado - 21/08/2010
Maria Etelvina Natário T. de Sá Leite
Núcleo de Assistência à Saúde

Adriano Novaes Cabral
Subsecretaria de Apoio Especial

Domingo - 22/08/2010

Juiz Federal Edvaldo
Batista da Silva Júnior
SJPE

Juiz Federal Júlio
Rodrigues Coelho Neto

SJCE

Wellington Luiz da Silva
Subsecretaria de Recursos

Clayton Vieira dos Santos
Vip/Segurança

Luciano José dos Santos
Soservi/ Limpeza

Aldelita de Oliveira Moraes
Subsecretaria de Apoio Especial

Lindemberg Guimarães Nobre
Subsecretaria de Apoio Especial

Adeildo Moura dos Santos
Subsecretaria de Apoio Especial

Arthur Lisboa de Castro Filho
Secretaria Judiciária

Dia do Maçom

A Justiça Federal na Paraíba realiza,
nesta sexta-feira (20), a partir das
9h, a 2ª praça do Leilão Judicial
Unificado, envolvendo bens
relativos a processos que tramitam
nas 5ª e 10ª Varas Federais,
privativas de execuções fiscais,
situadas em João Pessoa e Campina
Grande, respectivamente. Dentro
do Projeto Leilão Eficaz, o evento
ocorrerá simultaneamente nos
auditórios da JFPB, nesta capital e
em Campina Grande. Nessa segunda fase,
o bem poderá ser adquirido por qualquer
valor, desde que não seja considerado

Leilão judicial da JFPB acontece
em 2ª praça nesta sexta-feira (20)

A cantora Edilza Aires apresenta, nesta
quarta-feira (25), no Teatro de Santa Isabel,
o show Cumplicidades. Edilza, que trabalha
com um repertório bastante eclético, já di-
vidiu o palco com artistas consagrados,
como Cláudio Zoli e Luiz Melodia. Nas

apresentações, marcadas pelo soul, funk e
blues, ela costuma valorizar nomes da cul-
tura brasileira, a exemplo de Lenine, Carto-
la e Gilberto Gil. O evento está programa-
do para começar às 20h e os ingressos
custam R$ 20 e R$ 10 (estudante).

Música

Dica Cultural

Tem início na próxima
segunda-feira (23),
no hall de entrada do
edifício-sede deste
Tribunal uma série de
exposições de arte. A
iniciativa reflete a

preocupação da instituição em valorizar
a cultura nordestina e aproximar os ser-
vidores dos artistas da terra. Em agosto,
mês do folclore, o artesanato tradicional

de Tracunhaém tomará conta das
instalações desta Corte. As peças, além
de expostas, poderão ser comercializa-
das. Já em outubro, será a vez do artista
plástico Luís Horácio Carvalho deixar à
mostra as suas pinturas em telas com
tintas acrílicas. Ele, que é pernambucano,
já expôs vários trabalhos na Europa. Em
novembro, o mês de todos os santos,
será a vez das artes sacras do artesão
Paulo Francisco.

preço vil, ou seja,
insignificante, pelo juiz
federal da respectiva
Vara. Durante o leilão,
serão disponibilizados
49 lotes de bens, entre
eles 32 imóveis e 8
automóveis. Uma moto
da marca Honda Titan,
ano 2006, avaliada em
R$ 6 mil, e um terreno
localizado na Praia do

Bessa, avaliado em R$ 8,5 milhões, estão
no rol de bens disponíveis para
arrematação, por ocasião do evento.

Mostras artísticas da cultura popular

Hoje, às 17h, no
auditório da Escola
de Magistratura
Federal da 5ª Região
(Esmafe5), haverá o
lançamento do
livro “O Recife e
suas ruas - Se
essas ruas fossem
minhas”, de Carlos
Bezerra Cavalcanti e Vanildo
Bezerra Cavalcanti (in memoriam). O
evento tem apoio cultural do Instituto
Arqueológico, Histórico e Geográfico de
Pernambuco. O autor Carlos Bezerra
Cavalcanti fará palestra sobre o tema
enfocado no livro, seguindo-se sessão
de autógrafos.

Livro sobre as ruas
do Recife será
lançado hoje


