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Recursos

Gadelha representa

Tribunal na OIT
Esmafe’s  reúnem

diretores no Recife

Classificados

Hoje tem vôlei de

praia em B. Viagem

Amanhã, uma representante
da Lumiar Ótica estará no

Posto da Asserjufe, no térreo
do edifício-sede, das 13h às
19h, expondo óculos e reló-

gios. As compras podem ser
feitas com Cred-Cheque. In-

formações com Cristiane
(9581).

Dia Nacional de

Ação de Graças

A recifense Maria Anunciada Queiroz

Penha é analista judiciária do TRF,

desde 93, quando foi requisitada do

STJ, em Brasília. Atualmente é

servidora do quadro do Tribunal e

trabalha na segunda Turma. A servidora

é formada em Letras, pela

Universidade Católica de

Pernambuco e em Direito

pela Associação do Ensino

Unificado do Distrito

Federal. Nas horas vagas,

gosta de ler e viajar.

Ex-estagiário corre

na São Silvestre

Servidores do TRF que são adeptos da

prática do vôlei de praia têm encontro

marcado às 20h desta terça-feira. Um

minitorneio estará acontecendo em Boa

Viagem, em frente ao edifício Portugal,

entre as ruas Bruno Veloso e Padre

Carapuceiro, reunindo equipes de quatro

jogadores. Não é preciso ter o mesmo

nível técnico dos jogadores da Seleção

Brasileira. Se você gosta de vôlei de

praia procure informações com

Claudiano pelo ramal 9087.

O Instituto Brasileiro de Diabetes (Ibradi)

fará no próximo dia 30, a partir das 13h,

no TRF, uma campanha de prevenção,

detecção e orientação em diabetes. O

objetivo é identificar pessoas de risco e

melhorar a qualidade de vida dos diabé-

ticos e familiares, através de palestras

informando o que é a doença, como lidar

com ela e como se alimentar correta-

mente. No local, serão feitos testes de

glicose e um questionário avaliará níveis

de estresse, ansiedade e depressão.

Ibradi faz campanha

antidiabetes no TRF

O desembargador federal Paulo Ga-

delha participa em Brasília da cerimô-

nia de abertura da II Jornada de De-

bates sobre Trabalho Escravo, que se

realiza às 9h de hoje no auditório do

STJ. O encontro promovido pela Or-

ganização Mundial do Trabalho tem

por objetivo promover amplo debate

entre juízes federais e do Trabalho,

procuradores da República e do Tra-

balho, fiscais do Trabalho e policiais

federais sobre o tema.

Gadelha representa a

presidente Margarida

Cantarelli, que recebeu o

convite do diretor do Es-

critório da OIT no Brasil

José Carlos Ferreira.

A Escola de Magistratura Federal da 5ª

Região estará sediando no próximo dia

30 o I Encontro de Diretores de Escolas

de Magistratura Federal. O evento será

realizado com apoio da Associação dos

Juízes Federais (Ajufe). Participarão

todos os diretores de Escolas de

Magistratura Federal e juízes federais

convidados.

Durante o

encontro será

debatido o

papel das

escolas de

magistratura no

Direito Brasileiro

e no Direito

Comparado.

O nosso representante na Corrida

de São Silvestre, em São Paulo, é

Romildo Pereira da Silva, ex

estagiário do TRF/5ª. Romildo

pratica corrida de longa distância e

já coleciona vários títulos como

vice-campeão pernambucano de

adultos 2000 e vice-campeão

pernambucano de menores em 97.

Em 2003, Romil-

do contou com

apoio dos ser-

vidores do TRF

e chegou

entre os 300

primeiros

colocados

da São

Silvestre que

teve 15 mil

partici-

pantes. Neste ano

Romildo quer con-

quistar melhor colo-

cação e para isso

necessita da colabo-

ração de todos para

despesas com ali-

mentação, transporte

e hospedagem. Quem

puder colaborar, favor

procurar Aldelita ou

Seyna (ramais 9863 /

9864).

Pratos do DiaBode guisado
Fígado aceboladoQuiabada

Filé de peito na chapaPeixe ao molho de tomateEstrogonofe com gravatas
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