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Aniversariantes

Frango cremoso
Sinfonia marítima

Bode guisado
Pernil à primavera

Peixe inteiro
Bife à milanesa

Edson Fernandes Santana
Gab. do Des. José Baptista
Mª Cristina Elias D. Salomão
CDRH
Gabriel Maciel Fontes
Gab. Des. José Maria Lucena
Lorena Siqueira Teles
Biblioteca
Marcos de Souza Oliveira
1ª Turma

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

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

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 Médico

Dia do Securitário

O Presidente do TRF5 ministra palestra
Novos Rumos do Direito Administrativo no
Século XXI em Caruaru.

O presidente Francisco Cavalcanti
profere às 19h de amanhã, no auditório
da Justiça Federal, em Fortaleza,
palestra de abertura do “Ciclo de
Estudos Jurisdição e Democracia”,
promovido pela Seção Judiciária do
Ceará (SJCE). O magistrado vai abordar

Ciclo de Estudos começa amanhã

Tradicionais peças feitas em argila por
artesãs de Tracunhaém estão expostas no
hall de entrada do TRF5 até a próxima
sexta-feira, 20. São bonecas, vasos,
fruteiras, luminárias e até presépios em
cerâmica, feitos à mão. Essa é a segunda
vez que as artesãs Tereza Cristina,
Luzinete Pedrosa e Maria José Alves
mostram seu artesanato no tribunal. As
três ficarão no local, durante o expediente.

Peças de Tracunhaém
expostas no TRF5

O XIX Congresso Brasileiro de
Magistrados acontecerá de 15 a 18 de
novembro, em Curitiba (PR). O evento
será pautado por dados concretos sobre
o que pensam os juízes a respeito de
questões variadas, como Meio Ambiente

Congresso de Magistrados será em novembro

o tema “Justiça e Administração Pública”.
O encontro continua na sexta-feira com
cinco palestras no auditório da Escola de
Magistratura do Ceará. O diretor da
SJCE, juiz federal Danilo Fontenele, fará
o encerramento do encontro às 18h da
sexta-feira.

ou Direito do Trabalho. Promovido pela
AMB, o Congresso objetiva promover um
fórum norteado pelos conceitos de
democracia, pluralidade e debate
transparente. Informações:
www.amb.com.br/congresso2006.

Toalhas para mesas e bandejas,
guardanapos, passadeiras, lençóis,
roupinhas para bebês. Esses são alguns
dos trabalhos de bordadeiras de Passira
à mostra esta semana, no 16º andar.
Todas as peças são feitas em linho. O
trabalho é manual, feito com bainha baixa
e ponto cheio, alguns dos artefatos
trazem detalhes em renaissance. A
exposição permanecerá até a próxima
sexta-feira, dia 20.

Bordados de Passira
à mostra no 16º andar

O escultor Jurandir
Maciel vai expor cerca
de vinte esculturas em
bronze e cimento, no
hall de entrada do TRF5,
de 20 a 24 de
novembro. O escultor,
que assina seus trabalhos como J.
Maciel, é chamado pelo artista
plástico Francisco Brennand
como “Mestre do Bronze”. O
destaque da mostra são réplicas
de duas estátuas gigantes em
bronze que fazem parte do
Memorial da República, em Maceió.

“Mestre do Bronze”
expõe esculturas


