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Aniversariantes
Naelson Gonçalves de Melo Filho
Gab. Des. José Baptista

Maria Elisa de Oliveira
Gab. Des. Marcelo Navarro

Melissa C de Albuquerque Pessoa
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Dia do Metrologista

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Começa hoje inscrição para estágio de
Direito no TRF5.

As inscrições ao IX
Concurso Público pa-
ra Juiz Federal Subs-
tituto, promovido pelo
TRF5, podem ser fei-
tas até o dia 8 de julho,
através do endereço
www.cespe.unb.br/
concursos/trf5juiz2007. Estão sendo
oferecidas 23 vagas para atender à
demanda nos seis Estados que
compõem a Região (Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe). Os candidatos serão
submetidos a uma prova objetiva, duas

subjetivas, uma prova
oral e a avaliação de
títulos. A comissão
organizadora do
concurso é composta
pelos
desembargadores
federais Lázaro

Guimarães (presidente) e Luiz Alberto
Gurgel de Faria, Juiz Federal Edilson
Pereira Nobre Júnior, professor Aurélio
Bôaviagem (Universidade Federal de
Pernambuco) e o advogado Sílvio Neves
Baptista (Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional Pernambuco).

Inscrição para concurso de Juiz
Federal prossegue até 8 de julho

A Escola de Magistra-
tura Federal da 5ª Re-
gião vai retomar o pro-
jeto Quinta Jurídica, a
partir de julho. De
acordo com o diretor
da Esmafe5, Desem-
bargador Federal
Francisco Cavalcanti,

“na última quinta-feira do mês, a Escola
colocará em debate temas jurídicos
atuais e, ao final das discussões, pro-
moverá um evento cultural com artistas
nordestinos”. A primeira Quinta Jurídica
do ano abordará o tema “Redução da
Maioridade Penal” no dia 26 de julho, a
partir das 18h, no auditório da nova
sede da Esmafe5 (Anexo I).

Quinta Jurídica será retomada em julho

A Justiça Federal no
Rio Grande do Norte
realiza um grande
leilão de imóveis
penhorados pela 6ª
Vara, que tem como
titular o Juiz Federal
Janilson Siqueira.
Entre os bens estão 28
lotes de terrenos na cidade de
Parnamirim, uma casa de praia,
um apartamento e dois prédios
(residencial e comercial). O
leilão ocorrerá no próximo dia
2 de julho, às 14h, no prédio Anexo da
Justiça Federal, no bairro de Lagoa
Nova, em Natal (RN).

JFRN realiza leilão
no próximo dia 2

Amanhã, às 10h, será realizada a pales-
tra “O uso da informação privilegiada no
Brasil: o caso Ipiranga”, no auditório do
Centro de Ciências Sociais Aplicadas da
UFPE. As palestras serão ministradas
pelos professores Pierre Lucena e Sady
Torres Filho e pelo procurador Alexandre
Pinheiro dos Santos. Informações:
3224.7282 ou secretariaesa@oabpe.org.br.

Palestra na UFPE aborda
informação privilegiada

No Brasil, cerca de
80 mil mortes por ano
podem estar relacionadas
ao tabagismo, segundo o site
www.queroparardefumar.com.br.
Nessa página da web, o
visitante faz um teste para
saber o seu nível de
dependência da nicotina, tira
dúvidas sobre o tratamento e
tem acesso a
dicas de
como parar
de fumar,
entre outras
informações.

Fonte: www.queroparardefumar.com.br
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(Técnica Judiciário da 2ª Região),
no Rio de Janeiro, quer

permutar com servidor da 5ª
Região. Contato: (21)  9403.1701.

Lázaro
Guimarães

Luiz
Alberto
Gurgel


