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Aniversariantes
Lúcia Carvalho e Silva
Presidência

Classificados
Vendo Renault Clio Hatch - 2005/
2005. Completíssimo - 5.000 km

rodados. IPVA 2005 quitado.
Pedro Melo - Ramal 9704.

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Peugeot 206, 1.6, 16v, 2003, completo,
27.000 km. Rogério, ramal 9735 ou

9954.4610

Dia Nacional do Progresso

A palestra “Agências Regu-
ladoras e a Fixação das Ta-
rifas Públicas” será minis-
trada pelo presidente do
TRF da 5ª Região,
desembargador federal
Francisco Cavalcanti, du-
rante o lançamento da
quinta edição da Revista
Parahyba Judiciária. A sole-
nidade será realizada ama-
nhã, às 17h, no auditório

Presidente faz palestra no
lançamento da Parahyba Judiciária

da Justiça Federal em Cam-
pina Grande (PB).Também
participam do evento os
juízes federais Rogério
Fialho (diretor do Foro da
Seção Judiciária da
Paraíba), Rudival Gama do
Nascimento (diretor da
Subseção de Campina
Grande) e Emiliano Zapata
(diretor da Revista
Parahyba Judiciária).

O servidor Jeová Belarmino de Lima
conclui, esta semana, o curso de Direi-
to na Faculdade Pernambucana –
Atual. A colação de grau da Turma Ro-
que de Brito Alves acontece nesta quar-
ta-feira, às 20h30, no Centro de Con-
venções da UFPE. Há 11 anos traba-
lhando no Tribunal, Jeová Belarmino já
atuou no Setor de Segurança e no Ga-
binete do desembargador federal José
Maria Lucena.

Espaço do servidor
Êxito merecido

Rabada

Filé de peito na chapa

Filé de peixe à milanesa

Carne de sol

Na rodada de assembléias feitas nos Tri-
bunais e nas Seções Judiciárias, na ma-
nhã desta terça-feira, os servidores de
Pernambuco decidiram suspender a gre-
ve por conta do acordo firmado entre o
Supremo Tribunal Federal e o Governo
Federal sobre o Plano de Cargos e Salá-
rios (PCS) do Judiciário. Apesar de man-
ter a mobilização, a categoria aceitou a
proposta de parcelamento do PCS em
seis vezes, até dezembro de 2008.

Servidor do Judiciário
suspende greve

A prova para seleção de estágio
na área administrativa do TRF da
5ª Região será realizada no dia 2
de julho, das 9h às 12h, no Giná-
sio de Esportes Geraldo Maga-
lhães (Imbiribeira). Os candida-
tos devem comparecer até às
8h30, portando documento de
identidade original, histórico es-
colar atualizado (original e có-
pia) e trazer 1kg de alimento
não-perecível.

Prova de Seleção
para estágio no TRF
será neste domingo

Em parceria com a Mongeral e Icatu
Hartford, a Asserjufe está oferecendo ser-

viço de consultoria previdenciária para
servidores e associados. Agendamento e

informações com Cristiane, ramal 9581.

Consultoria previdenciária

Quinta Jurídica debate “Combate à Corrupção”,
no auditório da Justiça Federal, em Natal (RN).


