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Aniversariantes
Ministro
Teori Albino Zavascki
STJ

Manoel Fernando L de Souza
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Bruno de Melo Paes Barreto
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Thaynê Carvalho Lins Pimentel
Gab. Desa. Margarida Cantarelli

Carne de sol

Bode sertanejo

Fígado acebolado
Rabada

Filé de peixe à milanesa

Dia Mundial do Fotógrafo

Dia da Informática

Seminário aborda atuação da Justiça Federal.

Sai resultado da primeira etapa
do Concurso para Juiz Federal A Associação dos Juízes Federais

do Brasil (Ajufe) defendeu a união
de todas as esferas governamentais
para pôr fim às ações terroristas de
facção criminosa. Em nota de repú-
dio ao seqüestro de funcionários da
Rede Globo de Televisão, assinada
pelo presidente Walter Nunes, a
entidade classifica como ato de
agressão à liberdade de imprensa.
Ressalta, ainda, que é necessário
debater com seriedade a questão
da segurança pública e esboçar
um plano estratégico de preserva-
ção do Estado Democrático de Direito.

Ajufe pede união
contra atos terroristas

A homenagem aos pais servidores do Tri-
bunal, ocorrida na tarde de ontem, foi
marcada pela emoção. As surpresas tive-
ram início com a exposição de banners
no hall de entrada do edifício-sede, con-
tendo fotografias e declarações apaixona-
das dos filhos. No auditório do Pleno, os
pais foram contemplados com show do
repentista Allan Sales e sorteios de brin-
des, além de lanche no foyer.

Servidores são homenageados pelo Dia dos Pais
A Escola Ruy Antunes (OAB-PE) realiza
inscrições para Oficinas de Petições, nas
terças e quintas feiras, às 14h30. Nesta
semana, o tema será “Tutela e Curatela”,
com Ivan Rocha. “Investigação de Pater-
nidade” será abordado por Antônio Mota
nos dias 22 e 24 e, nos dias 29 e 31 de
agosto, Rafaela Accioly tratará sobre “Pe-
tição Inicial Trabalhista”. Informações:
3224.2425 ou pelo e.mail
secretariaesa@oabpe.org.br.

OAB promove Oficina
de Petições

Classificados

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Voyage 1990, cinza metálico,
jogo de roda, CD e Cx de Auto.

Ewerson 9379 e 9381. Cel.9654-0412

Em parceria com a Mongeral e Icatu
Hartford, a Asserjufe está oferecendo
serviço de consultoria previdenciária

para servidores e associados.
Agendamento e informações com

Cristiane, ramal 9581.

O Tribunal Re-
gional Federal
da 5ª Região
publicou, na
tarde de on-
tem, o resulta-
do da prova
objetiva que
corresponde à
primeira etapa
do VIII Con-
curso Público
para Juiz Fe-

deral Substituto da 5ª Região. No site do
TRF5, os interessados podem consultar a
lista com os 126 classificados nesta fase
e a convocação para a segunda etapa,
que consiste nas provas subjetivas
marcadas para os dias 26 e 27 de agos-
to. As provas terão cinco horas de dura-
ção e serão realizadas na mesma cidade
onde o candidato fez a prova objetiva. A
Comissão do Concurso Público é presidi-
da pelo desembargador federal Paulo
Roberto de Oliveira Lima. Mais informa-
ções: www.trf5.gov.br.

Allan Sales


