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Aniversariantes
Cristiano Ferreira da Silva
Gab. Des. Ridalvo Costa

Cabidela

Frango à espanhola

Charque na tigela

Escalope

Filé de peito na chapa

Classificados

Celta 1.0, 2004, 4p, alarme, vi-
dro e trava elétricos, cd player,

único dono. 9921.4713

Dia dos Namorados

Diante da importância que os jogos do
Brasil têm para a população brasileira, o
TRF5 decidiu mudar o horário de expe-
diente nos dias úteis em que a Seleção
Brasileira jogar. A portaria nº 386, assi-
nada pelo presidente do TRF5 Francis-
co Cavalcanti, estabelece que nesses
dias a Justiça Federal de primeira e se-
gunda instâncias da 5ª Região vai fun-
cionar das 8h às 12h. Nesta terça-feira
(Brasil x Croácia) e no dia 22 (Brasil x
Japão), o TRF5 e as Seções Judiciárias
estarão funcionando pela manhã. Em

“O novo Artigo 285-A do Código de Pro-
cesso Civil (CPC) permite ao juiz rejeitar
o pedido do autor do processo, quando já

Artigo 285-A vai reduzir processos repetitivos

TRF muda horário de expediente durante a Copa
O Projeto Criança Urgente (Procriu) fez
uma parceria com a empresa
Cartucho 24h, que trabalha com material
remanufaturado. Na recarga dos cartu-
chos de impressora será destinada uma
parcela do valor das compras para ajudar
ao projeto. Além de
beneficiar menores
carentes, o acordo
promove a preser-
vação ambiental.
Informações:
3221.0109.

Projeto beneficia
criança e meio ambiente

existem decisões no
mesmo sentido”. O co-
mentário foi feito na
manhã de sexta-feira
pelo procurador do Es-
tado de Pernambuco,
Leonardo Carneiro da
Cunha, durante pales-
tra no IV Encontro Re-
gional de Juízes Fede-
rais, em Maragogi
(AL). De acordo com o

palestrante, “este novo dispositivo reper-
cute muito na Justiça Federal, pois tenta
resolver o grande volume de processos

caso de
classifica-
ção da
Seleção
Brasileira
para a
fase se-
guinte, o
horário será até às 11h e, até às 12h,
para as demais fases. A mesma portaria
determina a suspensão dos prazos pro-
cessuais nos dias de jogos da Seleção
Brasileira até o dia útil subseqüente.

que ali tramitam, diminuindo o fluxo
das chamadas demandas de mas-
sa, ações que se repetem aos mi-
lhares, alterando somente o nome
das partes ou número dos proces-
sos”. O palestrante foi apresentado
pelo vice-diretor da Esmafe5,
desembargador federal Marcelo
Navarro, como “um dos grandes
processualistas da nova geração
e autor de uma produção jurídica
invejável na área do Direito Pro-
cessual”. Nessa palestra, o juiz
federal Manoel Erhardt atuou
como debatedor.

Leonardo Cunha, Marcelo Navarro e Manoel Erhardt

Cerca de R$ 158 milhões do Orça-
mento aprovado para a Justiça Federal
serão empregados em investimentos

A partir do próximo dia 19, estão aber-
tas as inscrições para o concurso pú-
blico de Auditor Fiscal e Procurador
Municipal da Prefeitura de Jaboatão
dos Guararapes (PE). O valor da ins-
crição é de R$ 73,00 e poderá ser feita
até o dia 6 de julho, pela Internet, ou
nas agências bancárias, até o dia 7.
Informações: 3342.1329/3341.1345.

Jaboatão abre inscrição
para concurso de
Auditor e Procurador


