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TERÇA

Aniversariantes

Lombo recheado
Vaca atolada

Fígado acebolado
Bobó de camarão

Panqueca de carne
Filé de peito na chapa

Mara Lúcia de Carvalho Calixto
Gab. Des. Lázaro Guimarães
Graciene Monteiro de Lima
Gab. Des. Francisco Wildo
Eduardo André de Souza Silva
VIP Segurança

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

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

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

Vendo monitor LCD HP 17" e
roteador D-Link 802.11g/2.4 GHZ

Wireless (sem fio). Tratar com
Flávia: 9978.7868.

Vendo uma moto elétrica para
crianças (feminina). Bateria

recarregável, com autonomia de 3
horas. Tratar com Eduardo, 9078

Dia do Orientador

Dia da Indústria Aeronáutica
Brasileira

Numa iniciativa inédita na Região, a Justiça
Federal na Paraíba instala um Escritório de
Prática Forense Virtual, em parceria com o
Centro Universitário de João Pessoa.

Desde domingo, a desembargadora
Margarida Cantarelli se encontra em
Munique, na Alemanha, a convite do
Governo do Estado Livre da Baviera. Ela
participa da III Comissão de Estudos
2006 Pernambuco–Baviera, que discute
direitos e deveres da mulher no sistema
alemão, tendo como base o modelo do
estado da Baviera. Enfocando os pontos
legislação, teoria e prática, o encontro
coloca os magistrados brasileiros a par
das novas conquistas alemãs nessa
área. Margarida regressa domingo.

Margarida participa de encontro
na Alemanha até domingo

O Ciclo de Encontros sobre Sonegação
Fiscal e Lavagem de Dinheiro, coordena-
do pelo juiz federal Hélio Ourem, tem
continuidade às 19h de hoje na Facul-
dade Maurício de Nassau. Desta vez o
tema é “A sonegação Fiscal e a Justiça
do Trabalho”. Serão palestrantes o
presidente do TRT de Alagoas João
Leite Alencar, o procurador-chefe da
Justiça do Trabalho da 6ª Região Manoel
Goulart e o juiz do Trabalho da Vara de
Ipojuca Sérgio Murilo Lins.

Sonegação Fiscal é
tema de palestras hoje

Treze servidores deste Tribunal
inscreveram seus trabalhos na Mostra
Fotográfica organizada pela Diretoria-
Geral, dentro das comemorações
alusivas ao Dia do Funcionário Público.
Cerca de 130 trabalhos ficarão expostos
no hall de entrada desta Corte, de 23 a
27 de outubro. As fotografias têm como
tema central “A Natureza”. Na tarde de
ontem, os participantes estiveram
reunidos com os organizadores da
mostra, acertando detalhes.

Mostra fotográfica
tem 13 inscritos

Dois livros jurídicos serão lançados
no foyer desta Corte. Dia 25, o
professor Palhares Moreira Reis
estará autografando, a partir das
18h, sua mais nova obra jurídica:
“Estudos de Direito Constitucional
e de Direito Administrativo –
Volume 6”. No dia 8 de novembro,
será a vez de o professor Jackson
Borges autografar “Legitimação
da Constituição e Soberania
Popular”, a partir das 17h.

Livros jurídicos vão
ser autografados
no hall do Tribunal

A Asserjufe estará comemorando o Dia
das Crianças no próximo domingo (22), a
partir das 15h, no parque de diversões
Mirabilândia, em Olinda. O ingresso será
grátis para sócios e os filhos com até 15
anos. Quem não for só-
cio e quiser participar da
comemoração poderá
comprar o passaporte na
Associação até o domin-
go. Informações com
Cristiane, ramal 9581.

Asserjufe homenageia
crianças no domingo


