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Aniversariantes

Pernil à primavera

Peixada

Sarapatel de bode

Carne assada ao forno

Lasanha

Filé de peito na chapa

Magistrados visitam obras hoje

Dia do Amigo

Dia Internacional da Amizade

Informática capacita
analistas para implantar
sistema na 5ª Região

Inscrição para atuar
como mesário na
eleição vai até o dia 31

Classificados

Vende-se ar condicionado de 7.000
BTUs, seminovo. Cinara, ramal 9631

Vende-se televisor Blues K, 20 polega-
das, seminovo, ótimo preço. Falar com

Ana Luiza, ramal 9079 ou 8896.4081

Alceu Valença é uma das atrações

Edson Carvalho Vidigal
Ministro aposentado do STJ
Maurício J de Souza Montenegro
Gab. Des. Ridalvo Costa
Pollyana C Botelho Xavier
Gab. Des. José Baptista

TRF5 divulga datas, horários e locais
para realização da prova objetiva do
concurso público de juiz federal
substituto da 5ª Região.

O presidente do TRF5 Francisco
Cavalcanti e o diretor do Foro da seção
Judiciária de Pernambuco, juiz federal
Frederico Azevedo, estarão inaugurando
hoje, em Petrolina, o gabinete
odontológico. Na mesma Subseção Judi-
ciária os dois magistrados visitam as
obras de reestruturação do prédio e de
instalação de novas salas para juízes
substitutos e oficiais de gabinete. Ama-
nhã, os dois magistrados estarão visitan-
do as obras de construção das sedes
próprias das Subseções Judiciárias de
Serra Talhada, Salgueiro e Garanhuns.

A Subsecretaria de Informática estará
promovendo, na próxima semana, curso
de capacitação sobre o novo Sistema de
Apoio a Recursos Humanos (SARH), que
opera os sistemas administrativo e de fo-
lha de pagamento. O objetivo é preparar
analistas de negócios e analistas de sis-
temas para implantar o novo SARH, que
deve entrar em funcionamento no TRF5 e
nas seis Seções Judiciárias da 5ª Região
até dezembro.

O programa “Via Legal”, que vai ao ar às
20h30 de hoje na TV Justiça, e às 9h de
sábado na TV Universitária, mostra o
caso do advogado Jarbas Constantino,
que ficou cego. Ele conseguiu na Justiça
uma hora a mais para fazer o temido exa-
me de ordem da OAB. A matéria explica
que nem sempre a lei que garante direi-
tos aos portadores de necessidades es-
peciais é cumprida no Brasil. Muitas ve-
zes, o único caminho é o dos tribunais.

“Via Legal” mostra
como advogado cego
ganhou espaço na OAB

O servidor da Justiça Federal que reside
nos bairros de Boa Viagem, Imbiribeira
ou Ipsep e está interessado em trabalhar
como mesário na 149ª Zona Eleitoral do
Recife, durante a eleição deste ano, pode
se inscrever até 31 de julho no Tribunal
Regional Eleitoral. Quem for convocado
para atuar como mesário será recompen-
sado com dois dias de folga por dia tra-
balhado. Maiores informações pelo telefo-
ne: 3303.1060.

Arte
Vendem-se obras de arte de diversos au-

tores. Tratar com Ângela, ramal 9541

Voyage 1990, Cinza metálico, Jogo de
Roda, CD e CX de Auto.

Ewerson 9379 e 9381. Cel.9654-0412

Cópias do DVD do Hino Nacional
com imagens do TRF5 e das capi-
tais dos seis Estados da 5ª Re-
gião serão distribuídas entre os
diretores de Foro das Seções Ju-
diciárias desses Estados, na pró-
xima segunda-feira, durante en-
contro em Aracaju. O DVD pro-
duzido pelo Núcleo de TV da Di-
visão de Comunicação Social
desta Corte tem imagens inédi-
tas gravadas pela equipe e ou-
tras cedidas pela TV Jornal.

Juízes recebem
DVDs do Hino

Francisco Cavalcanti e Frederico Azevedo


