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Bobó de camarão
Moranga de charque

Peixe grelhado
Cupim ao molho madeira
Peito de frango na chapa

Panqueca de frango

Pratos do Dia

Pernambucano de
Garanhuns, Antô-
nio Carlos
Pernambuco é
arquiteto e
supervisor da Se-
ção de Projetos de Edificações, da
Subsecretaria de Apoio e Administração
Predial do TRF, onde entrou em março
de 1993, através de concurso. Além
disso, é professor de Desenho do curso
de Arquitetura da Universidade Federal
de Pernambuco. Durante 25 anos
atuou como professor da mesma
cadeira na Universidade Católica.

Perfil

Estão abertas até 15 de junho as
inscrições para o concurso de
monografia
promovido pelo
TRF/5ª, sobre o
tema “O Papel
Social da Justiça
Federal: Garantia
de Cidadania”. O
concurso é
alusivo aos 15
anos desta Corte.
Informações:
www.trf5.gov.br

Concurso de
Monografia

Os servidores interessados em
aderir ao convênio de Saúde Sul
América, sem necessidade de
cumprir carências, têm até o dia 29
deste mês para fazê-lo. Depois
desse prazo, haverá a exigência
das seguintes carências: acidentes
pessoais (imediato), emergências
(24 horas), complicações no
processo gestacional (prazo
limitado às doze primeiras horas de
atendimento) e consultas (15 dias).
Para exames, internações,
transplantes, implantes,
psicoterapia de crise e cirurgias
(180 dias) e partos (300 dias).
Maiores informações pelo telefone:
3424.6638.

Sul América vai
exigir carência

Desde ontem, os segurados da Sul
América estão sendo atendidos
mediante pagamento de consulta
com reembolso pela seguradora.
Esta situação permanecerá até que
se resolva o impasse entre os
médicos conveniados e a Sul
América, em torno do preço das
consultas.

Atendimento só
com reembolso

O poeta e vice-presidente do TRF,
desembargador federal Napoleão Nunes
Maia Filho, é o mais novo imortal da
Academia Cearense de Letras. Por 34
votos a três, ele venceu seu concorrente
e foi empossado na cadeira 32, antes
ocupada pela escritora Rachel de
Queiroz. A eleição de Napoleão foi um
reconhecimento à sua obra poética e
jurídica.

Vendo Pólo Classic 97, azul-
marinho, completo. Tratar:

Eduardo Vaz (Ramal 9078)

Napoleão é imortal A professora de Letras da
Universidade Federal de
Pernambuco Nelly Carvalho está
ministrando curso de Português
Básico para os servidores desta
Corte. As aulas acontecem em
três módulos: dos dias 13 a 15,
de 20 a 23 e de 27 a 29 deste
mês, das 9h às 11h, na Sala de
Taquigrafia, no 2º andar do
edifício-sede. Será conferido
certificado aos participantes.

Nelly Carvalho
ministra curso
de Português
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