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Perfil

Pratos do DiaFrango assadoOmelete de carneGuisadinho à brasileiraBife à milanesaCharque acebolada

Expediente da
6ª feira termina
em carnaval

Clube Atlântico
vai ferver quinta
no Habeas Copos

Asserjufe lança
site para seus
associados

Dia do Mágico

Processo de
Execução é tema
de seminário

Classificados

Direito da Unicap
faz colação de
grau no Plenário
Formandos do curso de Direito da Uni-
versidade Católica de Pernambuco
(Unicap) estarão reunidos no Salão do
Pleno, a partir das 20h de hoje, durante
solenidade de colação de grau. Na oca-
sião, será homenageado o paraninfo da
Turma Desembargador Nilton José Ne-
ves. Em nome dos formandos falará
Damião Soares Tenório.

Já está na Internet o site oficial
da Asserjufe, com uma série de
informações de interesse de
seus associados e empresas
conveniadas.
Para ficar em dia com as
atividades da Associação, basta
acessar
www.asserjufepe.com.br.

Assim que terminar o expediente
da próxima sexta-feira, 4 de feve-
reiro, no TRF/5a, os servidores
vão cair no frevo ao som da Or-
questra Frevioca, no pátio externo
do edifício-sede.
A animação será total na concen-
tração do Bloco da Apelação, for-
mado por servidores desta Corte.
A concentração tem início ao
meio-dia e às 13h o bloco sai
desfilando pelo Cais do Apolo
rumo ao Recife Antigo.
Os foliões devem adquirir a cami-
sa oficial do bloco por apenas R$
10,00 com Ubiratan (ramal 9229).

A Olindense Ivanilda Benigno da Silva
é atendente de consultório médico,
no TRF/5ª, desde 1992. Ivanilda é
terceirizada, como funcionária da Bra-
sil Med, no setor de
Odontologia. Concluiu o
segundo grau e fez cur-
so de atendente. Nas
horas vagas, gosta de
curtir a família, principal-
mente as duas filhas.

O Atlântico Olindense co-
meça a ferver às 20h da
próxima quinta-feira, 3,
com a concentração do Blo-
co Habeas Copos, da
Asserjufe. Em seguida, os foliões saem
pelas ladeiras de Olinda arrastados pela
Orquestra do Maestro Carlos. No regres-
so ao clube, terá início o baile animado
pela Orquestra Minami. O acesso à festa
só será permitido ao folião com a cami-
sa-convite do Habeas Copos. Cada fo-
lião receberá cinco senhas-cerveja. Mas
quem quiser beber mais, pagará R$ 0,50
pela latinha. As camisas estão à venda
por R$ 15,00 pelo ramal 9581.

“Vendo Babá Eletrônica Power
Pack Baby Phone por R$

120,00 reais com um transmis-
sor  e um receptor, led´s com
sonorização,2 canais,volume

ajustável. Jaydeth, 9369.”

O auditório da Justiça Federal na
Paraíba foi palco de mais um evento
jurídico. Trata-se do 1o. Seminário
Sobre a Nova Estrutura do Processo
de Execução, encerrado no último
sábado (29), com uma palestra do
juiz federal do Rio Grande do Norte,
Francisco Barros Dias. A realização
do evento foi da Escola Jurídica
Lato Sensu, com apoio da Ordem
dos Advogados do Brasil do Rio
Grande do Norte. O seminário, inicia-
do na quinta-feira (27), contou com
ampla participação da comunidade
jurídica da região.


