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de desta Junta, à Av W3 Norte ~uad’ra 5i3 lote~12h ~

será levado a~ pi~blico preg~o de vefld~: e arrematação a juem inai~ der o
seguinte beriï ààm ó. seu respedti’~o ~‘alor deavaliaç~o:~”Ql -O.ana~) m~qui—~,,
na de escrever manual marca “REI~IING’D0N”, modelo I~LFÀ, coxa 60 espaços ,‘~

nas cores bege,e.cinza escuro.~~ semi—port&bil de n2 208646, em bom esta
do de consexvaç~6 e funcionãuie’nto, avaliada em NCZ~ 250,00 (duzentos e
sessenta cruzados novos).” Caso n~o haja licitante, fica’o leil8.o des~x
grado para o dia 30 de novembro de 1989 às 14:00 horas.

Quem pretender arrematar dito bem deve~ estar ciente de
que se apuiàa à es~cié às ~ ~do Traba~
lho d do C6digo de Processo Civil,s1~bs.idi~ria~eflte..

Eu (a)
taria da lQ~ Ju~t Conca~e~~am~1to de Brasflia, mandei da
tilografar, conferi e subscrev-o-b p~resén~e aos~ de outu
bro de 1989. PAULO CÉSAR GONTIJO, Juiz do Trabalho.

(Justiça Gratuita)

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS SEÇÕES AGREGADAS

DA 2! ZONA ELEITORAL . -~ -

13024 SEÇÃO II DIÁRIO DA JUST1~Á QUARTAFEIRÃ ~ OUT 1989

1~ Região

[

EDITAL DE 23 DE OUTUBRO DE 1989

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL FE
DERAL DA 1! REGIÃO, com sede nesta Capital torna pi~ibiico, para fins de
conhecimento dos candidatos habilitados no Concurso PCiblico realizado
para a categoria funcional de Auxiliar Operacional de Serviços Diver
sos (AOSD) do Quadro de Pessoal Permanente da Justiça Federal de Pri
meira Instância da 1! Região, que poderão manifestar opção por escrito
para serem nomeados em vagas existentes no Tribunal Regional Federal
da 1! Região e Conselho da Justiça Federal.

O requerimento deverá ser dirigido a Secretaria da Di
reção—Geral do Tribunal Regional Federal da 1! Região~ situado no SBS,
Quadra 02, Lote 12, Edifício Ãurea, 59 andar, no prazo de lO (dez)dias
a contar da publicação do presente Edital.

o preenchimento das vagas existentes será, feito obede
cida a emtrita ordem de classificação dos optantes.

JAIR FERREIRA DA CUNHA
Diretor—Geral

PROCESSO N2 1.437/89
EXEQIJENTE: Jaime Max~ues dos Santos .

E~CUTADOx- S:EBRASEI~ — Sistema Brasileiro de Locação de ~Ó de Obras
-~ -:CtF~.t --. ~..

~Trabalho, Preside~

te em exerc~co da lO~ Junta de ~-oncilaação e Julgamento de Brasilia
torna p~b1ico que no dia 23 de ~h~vàhibró &~ 1989, às 14:ÓÓ íhoras, na ~
de desta Jui~ta, à Av. W3 Norte- 1dd3~ loto .2/3 1~- anda.r sala 128,
será levado a píblico preg8~o de venda e a ataç~o.a-queflJ~.mRi5 der, o
seguinte bem com o seu respectivo valor de avaliaç8~o:”uflxa calculadora,
elétrica, marca Olivetti, modelo Divisuna 3IPD, s&i~--xt2..28535llS com
visor, em bom. estado de uso e có~aservaÇãO, avaliada eB?’IiC~SlOO,OO(cem
cruzados novos)”. Caso não haja licitante, fica o leil~o~~ desigaado
para o dia 04 de dezembro de 1989 às 14:00 horas. - .1

Quem pretender arrematar dito bem, deve~.estar.cieflte
de que se aplica à espécie os preceitos da Consolidação 4aS leis doTr~
balho e do C6digo de Processo Civil, suklsidiariDflante.

Eu (a) HeloLsa de C~rva1ho Calcagflo,’-Dirátor’a de Secreta
ria da 105 Junta de ConciliaçãO ~ Julgamento de Brasflia~>mandei da-ti-
grafar, conferi e subscrevo o preàente aos 23 diaadó’meà~de outubro de
l989.PAULO CÉSAR C-ONTIJO, Juiz do Trabalho.

(Justiça Gratuita) -

Tribunal Regional do Trabalho J
1O~ RegiãoE

E Terceira Junta de Conciliação e Julgamento

[~ Tribunal Regional Eleitõral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUDIÉNCIA N9 95/89

Proc .1.254/89~3~ JCJ/Di~’.
Recte: Condom~fliO do Ed. Brashia R~dio Center (Consignante).
Recdo: Miguel £Lves da Cruz (Consignado).

~1

O Doutor 0ct~vio José de M.Divialdonado—JUiz Presidente da 35’
JCJ/DF, na forma da Lei.

F~ SADER/ à MIGUEL ALVES DA CRUZ, domiciliado eis lugar incer
to e não sabido, que devera’, comparecer à audiência inaugural antecipa
da para o dia 30 de outubr>o de 1.989 às 13:30 horas, na mede desta Jun
ta, à Av. V/3 Norte, Q.513, Lotes 02/03, Sala 103, 12 A~1dar—Bras]~1ia 7
DF, com provas que julgar necess&ias, (art. 845 da CM), devendo V.S.
estar presente, acompaxxhado de seu advogado (art. 133 da C.F. eart.’
843, da CLT). O não comparecimento de V.S. importara’. na aplicação pre
vista no art. 844 da CLT. E, para que chegue ao conhecimento de MIGUEL
JJNES DA CRUZ, foi expedido o presente EDITAL, que ser~ publicado no
Dia’rio da Justiça e afixado no local- de costume, na sede desta Junta.
Eu, Luis Geraldo Vieira—Diretor da Secretaria da 3~ JCJ/DF em exercj~—
cio, o subscrevi em 18 de outubrp de 1.989. As. Dr. Oct~vJ-o Josa’ de
M.D. Maldonado-Juiz Presidente.
(Justiça Gratuita)

O Dr. NATI4NAEL CAETANO FERNANOES.,Juiz
da 2! Zona Eleitoral do Distrito Fede
ral, usando de suas atribuiçães,

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiveres
que , de acordo com o Art. 136 e Art. 135 § 52, do Cédigo Eleitoral, as Seçães 31!,
34!, 37!, 38!, 39!, 42! e 43!, por conterem, 26, 45, 2, 32, 15, 24 e 4 eleitores
respectivamente, e as seçães, 30!, 32!, 33!, 35!, 50! e 51! por terem suas localiza
çães em propriedades rurais privadas~ funcionarão de f~na agregada umas as outras
come se segue:

— 30! e 33! — os votos serão colhidos na urna da 30! seção, localizada na Esco
la Classe Jardim II;

— 31!, 35!, 37!, 39! e 42! — os votos serão colhidos na urna da 31! Seção, lo
calizada na Escola Classe Várzeas;

— 32!, 34!, 38! - e 43! — os votos serão colhidos na urna da 32! seção, localiza
da no Centro de Ensino n2 1 do Paranoá;

— 50! e 51! — os votos serão colhidos na urna da 50! seção, localizada na EscO
la Classe Cerâmica da Benção.

Dado e passado nesta cidade de Brasilia, Distrito Federal, aos vinte e três di
as do mês de outubro do ano de um mil, novecentos e oitenta e nove (23/10/89), eu
ANTONIO GONES DRIJMOND NL’lO, Escrivão da 2! Zona Eleitoral de Brasilia/DE, o subscre-,
vo.

EDITAIS DE PRAÇA

PROCESSO N2 1.185/89
BECTE: Eliana Silva dos Santos
RECDA: Copy Desk Editora Ltda

O Doutor Paulo C~s~r Gontijo, Juiz do Trabalho, Preside~
te em exercício da lO~ Junta de Conciliação e Julgamento de Brasflia
torna pi.~blico que no dia 21 de novembro de 1989 ~s 14:00 horas, na se—

NATANAEL cA~rAN0 FERNANDES
.Juiz da 2~ Zona Eleitoral do DE

EDITAL
O Doutor RcSIEU B1~RBOSA JOBIM., Juiz Eleitoral da

11~ Zona Eleitoral — Bras{lia/OF., na forma da lei etc
Faz saber a todos quantos o presente edital vi

rem ou dele conhecimento tiverem, principalmente aos Senhores Delegados e Fiscais
dos Partidos, par este meio torna público que, confórme determinação contida no
Art. 133, § 32 do Cédigo Eleitoral, no dia 08 de novembro prúximo vindouro, às


