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Aniversariantes
Juiz Federal
Raimundo Alves
Campos Júnior
SJAL

Arnaldo Leite Pereira
Informática
Dyogo Tenório de Moraes
Distribuição
Thiago Tenório de Moraes
Informática

Classificados
Vende-se S10 98, completíssima,

com 2 cilindros de gás de 17m³.
Ramal 9549, com Rivânio

Corsa Classic 2004, preto, com ar,
trava, banco de couro, alarme.
Tratar com Eraldo, 8742.9762

Vendo Astra Sedan/2003
completo. Falar com

Djalma, ramal 9187 ou 9282.8228

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

Até o fechamento destaedição, o restauranteTalher de Prata nãohavia informado ocardápio de hoje

Dia da Anistia Internacional

Dia do Poeta

Concurso de monografias aborda
servidor público.

“Jurisdição e
Democracia” é o
tema do Ciclo de
Estudos Jurídicos
que será
promovido pela
Seção Judiciária
do Ceará, nos dias
19 e 20 de
outubro, no
auditório da Escola Superior de
Magistratura do Estado. A abertura do
encontro, entretanto, acontecerá às 19h,
no auditório da Justiça Federal, em

Justiça Federal do Ceará promove
Ciclo de Estudos Jurídicos

Fortaleza, com a
palestra “Justiça e
Administração
Pública” ministrada
pelo presidente do
TRF da 5ª Região,
desembargador
federal Francisco
Cavalcanti. O
diretor do Foro da

SJCE, juiz federal Danilo Fontenelle
Sampaio, fará o encerramento do evento
gratuito, voltado para estudantes e
profissionais do Direito.

As inscrições para o concurso
público do Tribunal de Justiça de
Pernambuco (TJPE) já foram
iniciadas e podem ser feitas até o
dia 30 de outubro. Os candidatos
estarão disputando 457 vagas
disponíveis para os níveis médio
e superior, com salários que
variam de R$ 1.697,06 a R$
2.257,48. A inscrição deve ser
efetuada nas agências da Caixa
Econômica Federal ou pelo site
da Fundação Carlos Chagas
(www.fcc.org.br).

Inscrições para
concurso do TJPE
vão até dia 30

Dentro da programação em homenagem
ao servidor público, a Diretoria Geral
promoverá uma exposição fotográfica no
período de 23 a 27 de outubro, no
Espaço Cultural do TRF5 (hall de entrada
do edifício-sede). Todos os servidores
que têm como hobby a fotografia
poderão participar da mostra. Outras
informações podem ser obtidas com
Rose ou Getúlio, ramais 9769 e 9764.

Exposição fotográfica
na Semana do Servidor

Mais de 200 brinquedos doados por
servidores do Tribunal serão entregues
para crianças da comunidade do Pilar,
no Bairro do Recife. No próximo dia 11,
às 10h, os presentes vão ser
distribuídos na Escola Nossa Senhora
do Pilar. A iniciativa da Diretoria Geral
contou com o apoio de servidores,
estagiários e terceirizados do Tribunal,
que contribuíram com o gesto solidário.

Doação de presentes às crianças do Pilar

Francisco
Cavalcanti

Danilo
Fontenelle


