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Aniversariantes

SEXTA

Curiosidades
Mais um benefício à saúde foi 
atribuído ao café. Pesquisado-

res do Centro Médico Beth Israel, 
hospital ligado à Universidade 

de Harvard, nos Estados Unidos, 
concluíram que quem consome 

moderadamente a bebida — ou 
seja, quatro xícaras ao dia — pode 

apresentar até 11% menos chan-
ces de ter insuficiência cardíaca.

O

Presidente do TRF5 recebe visita de 
autoridades da Argentina

Dia dos Pais é comemorado no TRF5 ao sabor do café

Conciliação

José Tadeu de Góes
Gab. Des. Fed. Paulo Gadelha
Maria Aparecida Bomfim Fernandes
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre Júnior
Shayene Jordão Matias
Divisão de Protocolo
Adeilton dos Santos Silva
Informática
Marcelo Ferreira da Silva
SOSERVI

Sábado, dia 11 de agosto
Jessé Ferreira dos Anjos Silva
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti
Alex Demóstenes de Jesus F. de Lima
Gab. Des. Fed. Marcelo Navarro
Erison Ferreira Gomes
Informática
Franklin Sales da Silva
Jardinagem

Domingo, dia 12 de agosto
Marcela Galvão de Andrade
Subsecretaria de Recursos
Marcelo Cabral Pedrosa
Subsecretaria de Material e Patrimônio
Ana Karla Carvalho Ramos Reinaldo
Gab. Des. Fed. Paulo Gadelha
Cleide da Silva Cordeiro
Secretaria Judiciária

 presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região - 

TRF5, desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, recebeu, 
na manhã de ontem (09), a visita 
de uma delegação formada por 
magistrados argentinos. Represen-
tando a Corte Superior de Justiça 
de Mendoza, a ministra Inés Yanzón 
coordenou a delegação, que veio 
conhecer a sede do TRF5 e o fun-
cionamento da Justiça Federal na 5ª 
Região. 

Intercâmbio - O grupo esteve 
em Pernambuco pela primeira 
vez e, além do TRF5, visitou 
também o Tribunal de Justiça 
de Pernambuco (TJPE) e o Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE/
PE). No TRF5, os visitantes co-
nheceram, além do gabinete 
da Presidência, o auditório do 
Pleno e o heliponto. O grupo está 
no Recife desde o último domingo, 
realizando um intercâmbio, coorde-
nado pela Escola da Magistratura 

Bastante concorrida, a palestra 
“Café - sabores e curiosidades”, 
que abriu a comemoração do 
TRF5 para os pais ontem, no 
foyer do Pleno, foi prestigiada 
por um público atento às mais 
diversas informações que o ba-
rista  Alexandre Ventura tinha 
para contar. Membro da Associa-
ção Brasileira de Café e Barista 
(ACBB), o palestrante conseguiu 
prender a atenção tanto de co-
nhecedores das especificidades 

do café, como de pessoas que 
queriam saber mais sobre o produ-
to, que é responsável por colocar o 
Brasil na posição de maior produ-
tor mundial e segundo maior con-
sumidor, de acordo com o barista. 
O servidor Valdemagno Torres, do 
Malote, foi bastante participativo, 
fazendo várias perguntas ao pales-
trante. “Não sabia que a qualidade 
do café dependia de tantas especi-
ficidades”, afirmou. O desembarga-
dor federal e vice-presidente desta 

Corte, Rogério Fialho, 
apesar de já conhecer 
as mais diversas pe-
culiaridades do pro-
duto, gostou muito da 
palestra. “Achei muito 
interessante, desde a 
história do café até o 
processo entre a produ-
ção e o consumo”, res-
saltou o magistrado. Ao final, um 
momento de comprovar a qualida-
de do famoso produto tipo expor-

de Pernambuco (Esmape), vinculada 
ao Tribunal de Justiça. O objetivo é 
obter um maior conhecimento do 
sistema judicial brasileiro.

tação: degustação de cafés e um 
lanche especialmente produzido 
para acompanhar a bebida.

De 13 a 17 de agosto, a Justiça 
Federal no Rio Grande do Norte 
(JFRN) promove um mutirão de 
conciliação envolvendo processos 
do Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH). Durante os cinco dias, a JFRN 
pretende realizar 22 audiências de 
conciliação. De acordo com o juiz 
federal Marco Bruno Miranda, a 
iniciativa tem o objetivo de desen-
volver uma cultura permanente de 
conciliação. Para solidificar esse tipo 
de cultura junto aos jurisdicionado, 
a JFRN instalou uma Sala de Conci-
liação nas dependências do Juizado 
Especial Federal, exclusivamente 
para processos da Caixa. 


