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Aniversariantes
Washington V. Rocha da Silva
Terceira Turma
José Expedito Braga Lima Júnior
Gab. Des. Paulo Roberto

Peixe inteiro

Panqueca de frango

Carne ao pimentão

Sarapatel de bode

Língua ao molho madeira

A diretora da Esmafe5,
desembargadora federal
Margarida Cantarelli, vai
presidir o painel “Direitos
Humanos e Política Cri-
minal” durante o 69º Cur-
so Internacional de
Criminologia, que será
realizado no período de 7
a 9 de setembro, em
Buenos Aires (Argentina).
A Política Criminal avan-
çada para o Mercosul é o

Margarida Cantarelli preside
painel em Curso Internacional

tema central do encontro,
que homenageia o minis-
tro Eugenio Raúl
Zaffaroni, e tem como co-
ordenadores José Eduar-
do Carreira Alvim
(desembargador do TRF
da 2ª Região e professor
da UFRJ) e Luis Alberto
Absi (ministro do Superi-
or Tribunal de Justiça da
Província de Misiones –
Argentina).

Magistrados e servidores do Tribunal e
das Seções Judiciárias da 5ª Região po-
derão se candidatar a uma vaga para o
curso de Mestrado Profissional em Ges-
tão Pública para o Desenvolvimento do
Nordeste (MPANE), promovido pela  Uni-
versidade Federal de Pernambuco
(UFPE). Estão sendo subsidiadas 25 va-
gas, sendo 13 para o TRF5 e 12 para as
Seções, que contam com o percentual

TRF subsidia Mestrado para magistrados e servidores
de 80% do valor da mensalidade pago
pelo Tribunal. A iniciativa tem o objetivo
de capacitar funcionários graduados da
Justiça Federal de primeira e segunda
instâncias para programas públicos de
desenvolvimento regional e local. As
inscrições devem ser feitas até o próxi-
mo dia 25 de agosto. Informações pelo
ramal 9706 (CDRH), (81) 2102 2176 ou
www.ccsa.ufpe.br/mpane.

A Biblioteca do TRF5 solicita aos usuários
que indiquem livros considerados impor-
tantes para ampliar o acervo, com o obje-
tivo de manter atualizado o patrimônio e
promover maior eficiência no cumprimen-
to da sua missão institucional. Os interes-
sados podem fazer a indicação através
do e-mail biblioteca@trf5.gov.br ou de for-
mulário disponível na própria Biblioteca.

Biblioteca pede sugestão
aos usuários para
enriquecer acervo

A prova de Seleção para Estágio de
Direito no Tribunal Regional Federal
da 5ª Região será realizada no pró-
ximo domingo (20 de agosto), das
9h às 13h, na Faculdade Mauricio
de Nassau (Rua Guilherme Pinto,
400- Derby). Os candidatos inscri-
tos deverão comparecer ao local
com uma hora de antecedência e
entregar um quilo de alimento
não-perecível, que será distribuí-
do em comunidades carentes.
Mais informações com Nancy, ramal 9706.

Seleção para estágio
de Direito no TRF5
será no domingo

A Defensoria Pública da União em
Pernambuco realizará processo seletivo
para o preenchimento de 15 vagas de es-
tágio forense. As inscrições devem ser
feitas até o dia 24 de agosto, na sede da
DPU-PE (Avenida Dantas Barreto, 1090,
1º andar – Ed. São Miguel – São José).
Informações: 3224.0256/0165/0332 ou
dpu.pe@defensoriapublica.gov.br.

Defensoria da União
realiza inscrição para
estágio forense

Classificados
Voyage 1990, cinza metálico,

jogo de roda, CD e Cx de Auto.
Ewerson 9379 e 9381.

Cel.9654-0412

Margarida Cantarelli é homenageada pelo Tri-
bunal de Justiça de Pernambuco com a Meda-
lha da Ordem do Mérito Nunes Machado.


