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Outubro
19
QUINTA

Aniversariantes
Juiz Federal
Sérgio Murilo
Wanderley Queiroga
 SJPE

Lauro Carneiro Dornelas
Gab. Des. Marcelo Navarro

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

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

A técnica judiciária Elizabete Regina
Campelo Dias, da SJBA (Salvador),

gostaria de permutar com servidor
da Justiça Federal no Recife

Vendo uma moto elétrica para
crianças (feminina). Bateria

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

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

O Presidente do TRF5 Francisco Cavalcanti
instala duas Varas Federais, no município
cearense de Sobral.

Na próxima quarta-feira, o Conselho da
Justiça Federal (CJF) estará
promovendo no auditório do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, a
IV Jornada de Direito Civil. Durante o
encontro, o ministro do Supremo Tribunal

CJF promove Jornada de Direito

Profissionais e estudantes de Direito
participam às 19h de hoje da solenidade
de abertura do Ciclo de Estudos
Jurisdição e Democracia, que acontece
no auditório da Justiça Federal, em
Fortaleza. O presidente Francisco

Ciclo de Estudos começa hoje à noite em Fortaleza

Com a finalidade de proporcionar melhor
qualidade de vida e trabalho aos seus
servidores, a Seção Judiciária da Paraíba
vai promover, de 21 a 23 de novembro, a
Semana de Saúde Postural, na sala de
treinamento da instituição. Realizado pelo
Setor de Assistência à Saúde
Ocupacional, o evento apresentará
palestras e desenvolverá atividades
físicas, que vão auxiliar no dia-a-dia dos
servidores.

As inscrições para o concurso público do
Tribunal de Justiça de Pernambuco
(TJPE) devem ser feitas até o dia 30 de
outubro. Os interessados poderão
disputar 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
pelo site da Fundação Carlos Chagas
(www.fcc.org.br) ou nas agências da
Caixa.

Concurso do TJPE
inscreve até dia 30

Servidores têm
Semana de Saúde

O Sintrajuf-PE está convocando seus
associados para as eleições que vão
escolher a nova diretoria do Sindicato
para o triênio 2006-2009. A votação
iniciada ontem termina hoje. Apenas uma
chapa foi inscrita no processo eleitoral.
Estão instaladas urnas em cada Tribunal
e na sede do Sindicato, onde podem
votar servidores ativos e aposentados. A
atual gestão será encerrada dia 6 de
novembro.

Eleições do Sintrajuf
encerram-se hoje

Dobradinha
Bacalhau à Dona Nota

Creme de camarão e peixe
Cordeiro ao vinho

Carne assada ao pimentão

Federal, Moreira Alves, vai ministrar a
palestra Os Efeitos Jurídicos da Morte.
O STJ e a Associação dos Juízes
Federais (Ajufe) estão apoiando o
evento. As inscrições podem ser feitas
no site www.justicafederal.gov.br.

Cavalcanti profere a palestra de abertura.
A programação continua amanhã com
realização de mais cinco palestras, no
auditório da Escola de Magistratura do
Ceará. O encontro será encerrado
amanhã à noite.

O Dia da Criança
será comemorado
pela Asserjufe no
próximo domingo,
a partir das 15h,
no Mirabilândia,
em Olinda. O
ingresso para
associados e seus filhos de até
15 anos é gratuito. Mas, quem
não for sócio e quiser participar
pode adquirir seus passaportes
no Posto da Asserjufe, no térreo
do TRF5. Informações com
Cristiane (ramal 9581).

Dia da Criança será
festejado domingo


