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Aniversariantes

Frango à espanhola
Guisadinho à brasileira

contrafilé à moda
Moela na tijela

Omelete de carne moída
Filé de peito na chapa

Dia Mundial da Alimentação

Dia da Ciência e Tecnologia

Presidente abre no Ceará Ciclo de
Estudos Jurídicos sobre Democracia

Diretor da Record
faz visita ao TRF

Servidor deve preencher
formulário dos 11,98%

Conselho promove
Jornada de Direito Civil

“Parahyba Judiciária”
recebe artigos jurídicos

Walter Nunes
da Silva Júnior
Juiz federal (SJRN)

Jonatan Ferreira dos Anjos
Distribuição

No ano passado, foram pagos R$
360,056 milhões em RPVs a 66.249
beneficiários, nos seis Estados da 5ª
Região.

Classificados
Vendo uma mesa com quatro ca-
deiras, duas poltronas e um cen-

tro com tampo de vidro. Tratar:
Dulce, ramal 9206.

O presidente do TRF5
Francisco Cavalcanti faz a
palestra de abertura do Ci-
clo de Estudos Jurisdição
e Democracia, que aconte-
ce às 19h da próxima sex-
ta-feira, no auditório da
Justiça Federal, em Forta-
leza. A programação tem
continuidade no dia se-
guinte com uma série de
palestras e debates no au-

ditório da Escola Superior
de Magistratura do Ceará,
encerrando-se às 18h,
pelo diretor da Seção Judi-
ciária do Ceará, juiz federal
Danilo Fontenele. Um dos
temas da programação é
“Juizados Federais: uma
experiência virtual de su-
cesso”, com palestra do
juiz federal Agapito
Machado.

No próximo dia 25, o Conselho da Justi-
ça Federal promoverá a IV Jornada de
Direito Civil, com apoio do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) e Associação dos
Juízes Federais do Brasil (Ajufe). Duran-
te o encontro, o ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Moreira Alves, vai
ministrar a palestra Os Efeitos Jurídicos
da Morte. A jornada acontecerá no auditó-
rio do STJ, em Brasília. As inscrições po-
dem ser feitas no site
www.justicafederal.gov.br.

De passagem pelo Recife, o diretor
jurídico da Rede Record de Televi-
são, Hélcio Lobo, fez visita de cor-
tesia ao presidente Francisco
Cavalcanti. Acompanhado da espo-
sa Marlice, Hélcio conheceu o acer-
vo do Memorial do Tribunal, no 16º
andar, e conver-
sou sobre o
crescimento dos
índices de audi-
ência da emis-
sora em
todo o País.

Os servidores do TRF5, que possuem
saldo a receber de juros de mora de
11,98% (correspondentes ao período
entre 1994 e 1998), deverão preencher
o formulário de informação,
disponibilizado na Intranet, para ver se há
ou não decisão judicial em seu favor. O
formulário deve ser entregue o mais rápi-
do possível. Maiores informações po-
dem ser obtidas com Patrícia Chagas,
Gileno Lima ou Joana D’Arc Barros, pe-
los ramais 9345 / 9342 / 9565.

A Revista Parahyba Judiciária recebe, até
o dia 20 de novembro, artigos jurídicos
para serem publicados no próximo volu-
me. Podem participar da seleção opera-
dores do Direito e estudantes de Pós-gra-
duação latu sensu, Mestrado e Doutorado
na área. Os interessados devem entregar
os textos na biblioteca Juiz Federal
Agnelo Amorim Filho, na sede da Seção
Judiciária da Paraíba. Outras informações:
(83) 3216 4005 ou pelo site
www.jfpb.gov.br.

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

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


