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Aniversariantes
Áurea Leonora Freire
Protocolo
José Carlos Lopes da Silva
Soservi

Chambaril
Frango à espanhola

Carne assada ao pimentão
Lasanha

Frango cremoso
Filé de peito na chapa

Dia Nacional da Consciência Negra

Dia do Auditor

Dia do Biomédico

O Superior Tribunal de Justiça julgou
202.882 processos de janeiro a
setembro deste ano. Fonte: Boletim
Estatístico do STJ.

Nos dias 27 e 29 de novembro, das 9h
às 11h30, a Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região, através do Núcleo

Seccional no Ceará, promoverá o curso
“Regime Jurídico dos Bens Imóveis da
União” para magistrados e servidores da
Justiça Federal. O evento é realizado em
parceria com a Procuradoria da Fazenda
Nacional e tem apoio da SJCE. As aulas
serão realizadas em Fortaleza e
transmitidas via teleconferência para as
demais Seções Judiciárias da Região.
As inscrições devem ser feitas até o
próximo dia 24, através do e-mail
esmafe@trf5.gov.br ou nos setores de
treinamento das Seções Judiciárias.
Informações: 3425.9862/9861.

Esmafe promove curso “Regime
Jurídico dos imóveis da União”

A Seção Judiciária da Paraí-
ba realiza leilão judicial hoje,
a partir das 16h, no auditório
da Subseção de Campina
Grande. Para o diretor do
Foro, juiz federal Rogério
Fialho, “a iniciativa permitirá
maior transparência e participação
dos arrematantes”. Estarão
expostas fotos dos bens a serem
leiloados, permitindo aos
interessados oferecerem lances
com mais precisão sobre o que está
submetido à alienação judicial.

Justiça Federal em
Campina Grande
realiza leilão 

O artista plástico J. Maciel vai expor
réplicas perfeitas das estátuas gigan-
tes dos marechais Deodoro da Fonse-
ca e Floriano Peixoto, na entrada do
edifício-sede do TRF5. A solenidade
de abertura da exposição será
realizada  às 18h desta segunda-feira e
contará com a presença dos artistas
plásticos Francisco Brennand e
Abelardo da Hora.

J. Maciel expõe no TRF
Através de uma denúncia feita pelo
servidor do TRF5 José Avelino de
Souza Júnior, a Agência Pernambucana
de Vigilância Sanitária (Apevisa)
suspendeu o uso e comercialização do
analgésico Massageol (aerosol 120 ml).
O medicamento não tinha registro e nem
atendia às especificações exigidas pelo
Ministério da Saúde. Avelino procurou a
Delegacia do Consumidor após sofrer

queimaduras de
segundo grau e
úlceras no tornozelo
esquerdo, provoca-
das pelo analgésico.
A Polícia Civil instau-
rou inquérito para
apurar a responsabili-
dade do laboratório
em relação às lesões.

Apevisa suspende comercialização de analgésico

Classificados
Renault Clio Sedan, 1.0 RT, 2002,

36.000 km rodados. Tratar com
Davi, 9102.6880


