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Pratos do DiaBobó de camarãoPanqueca
Filé de peixe
Filé de peito na chapaRocambole de frangoMaminha na chapa
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Dia da Criatividade

Dia do Tribunal

de Contas

Maria Tereza de F Valença

Gab. Des. José Baptista

Ana Carla V Nova de Oliveira

3ª Turma

Edilene Barros da Silva

Gab. Des. Petrucio Ferreira

Guilherme Moser da Silva

Gab. Des. Petrucio Ferreira

Jaques Cerqueira

Comunicação Social

Presidente abre

Seminário

no TCE de Sergipe

Para anunciar basta ligar

9018, 9019 ou 9021

Doação de sangue

urgente no Hemope

TRF tem apoio da

Caixa para reformar

Fórum Social

Classificados

Maria de Andrade Lima Anderson (16

anos) está com leucemia, precisando

urgentemente de doadores de sangue

do tipo B Negativo. Os portadores de RH

negativo (de qualquer tipo sanguíneo)

também poderão, se quiserem, fazer a

doação, uma vez que a mesma também

está necessitando de concentrado de

plaquetas. A doação está sendo feita no

Hemope. Podem contatar com Silvana C.

Leão pelos fones: Hemope - 3416-4628/

3416-4621 ou celular 9975-5679.

Ruan Silva de Melo é técnico judiciário

concursado desde 96. Formado em

Engenharia Civil pela UPE, o servidor

atua no Setor de Recursos desde que

ingressou neste Tribunal. Natural de

Jaboatão dos Guararapes, gosta muito

de viajar e se programa de

acordo com a temporada: no

verão para surfar e no

inverno visita cidades do

interior da região Sul do

país. Ruan também gosta de

filmes e ir à igreja Batista.

A presidente do TRF Margarida

Cantarelli abriu na noite da última

quinta-feira, em Aracaju, o Seminário

Internacional “Reflexões sobre a

Globalização”, no auditório do Tribu-

nal de Contas de Sergipe. A confe-

rência de abertura foi proferida pelo

desembargador federal Francisco

Cavalcanti, que abordou o tema “Ino-

vações no Regime Jurídico das

Agências Reguladoras”. No dia se-

guinte, a primeira conferência ficou a

cargo do professor canadense An-

dré Joyal, da Universidade de Trois

Rivières (Québec), que fez um balan-

ço dos dez anos do acordo NAFTA.

Depois, foi a vez da professora

argentina Maria Cecília Masía, da

Universidade de Buenos Aires falar

sobre “Os Recursos Hídricos sob a

Ótica Internacional”. Por fim, o

professor português José Manuel

Rollo Correia, da Universidade de

Lisboa, abordou o tema “O Mercosul

na Encruzilhada da Globalização”. O

encontro

foi promo-

vido pelo

Núcleo

Seccional

da

Esmafe/

SE.

O professor e advogado Roque de

Brito Alves lança às 17h30 desta

quarta-feira, no Espaço Cultural do

TRF/5ª o livro “Conferências

Pronunciadas na Europa”. A

publicação tem edição trilíngüe

(Português, Francês e Inglês).

Advogado lança

livro no Tribunal

A próxima Quinta Jurídica vai apresentar,

em sua hora de arte, os poetas do Tribu-

nal, magistrados e servidores. Uma dupla

de atores do teatro pernambucano inter-

pretará os poemas selecionados, e os

três poetas mais aplaudidos receberão

uma premiação. Além da dramatização, a

Esmafe vai imprimir uma brochura dos

poemas do recital. Assim, se você é

poeta, encaminhe seu texto hoje mesmo

para Humberto Vasconcelos ou Nancy

Freitas, na Esmafe. Não perca tempo.

Quinta Jurídica abre

espaço para poetas

A presidente do TRF/5ª Margarida Canta-

relli e o superintendente nacional da Cai-

xa, José Henrique Marques da Cruz, as-

sinaram ontem convênio para custeio da

conclusão das obras de reforma do edifí-

cio da Justiça Federal, na avenida Dantas

Barreto. O prédio de oito andares vai

servir de sede para o Fórum Social, onde

funcionarão os quatro Juizados Especiais

Federais da capital. Neles, os processos

serão virtuais e tratarão de questões

previdenciárias cujo valor não ultrapasse

60 salários mínimos (R$ 15.600,00). A

localização privilegiada do Fórum vai

facilitar o acesso dos usuários da Justiça

Federal e contribuir com o processo de

revitalização do centro do Recife.

Margarida Cantarelli e

José Henrique assinam

convênio no TRF

Francisco Cavalcanti faz

conferência de abertura


