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PerfilProgramas sociais
encerram hoje seu
recadastramento

Severino Marques Silva
TGS

Dia do Telefone

Dia do Sogro

Pratos do DiaDobradinha
Delícia de frangoLasanha aos 4 queijosPeixe em postaCarne ao forno com batatas

Forum debate no TRF Ética Convivencial

Juiz de Mossoró é premiado em concurso

Classificados
A Asserjufe está expondo lin-

das camisetas esportivas
para adultos e crianças a pre-
ços acessíveis. Visite o posto

da Associação no térreo.

Exposição de arte
movimenta o TRF

Eduardo José Loureiro
Burichel é natural do Re-
cife. Técnico judiciário
concursado, Loureiro
está no TRF desde de-
zembro de 2000, quando começou
atuando na Divisão de Precatórios.
Lotado atualmente no gabinete do
desembargador José Maria Lucena, o
servidor é formado em Direito pela
UFPE e nas horas vagas gosta de to-
car violão, estudar Astronomia e assistir
aos jogos do Santa Cruz.

O juiz da 8ª
Vara Fede-
ral do Rio
Grande do
Norte,
George
Marmelstein
Lima con-
quistou a
terceira co-
locação no

Concurso de Monografias promovido
pelo Conselho da Justiça Federal

(CJF) e que teve como tema “A Adminis-
tração da Justiça Federal”. O magistrado
discorreu sobre “Organização e Adminis-
tração dos Juizados Especiais Fede-
rais”. Os juízes federais classificados
nos dois primeiros lugares foram Carlos
Henrique Haddad, da 3ª Vara Federal de
Belo Horizonte (MG), e Vicente de Paula
Júnior, da 5ª Vara Federal de Curitiba
(PR), respectivamente. Os vencedores
foram premiados com uma viagem aos
Estados Unidos, em missão de visita às
Cortes norte-americanas.

Termina hoje o prazo de
recadastramento dos servidores do TRF
nos programas sociais de auxílio-alimen-
tação e de auxílio-transporte. Os formulá-
rios, que estão disponíveis na Intranet,
no link de benefícios, devem ser preen-
chidos, impressos, assinados e entre-
gues na DAMS, até as 19h de hoje. Maio-
res informações: Seyna Souza
(3425.9864 ou 9863).

O artista plástico Flávio
Gadelha inaugurou na
noite de ontem, no hall
desta Corte, a exposição
“Imagens, Retratos, Ce-
lebridades”. A coleção de
46 pinturas inéditas retra-
ta em tinta acrílica perso-
nalidades pernambuca-
nas que têm, de alguma
forma, relação com a
trajetória do artista. A presidente
Margarida Cantarelli é uma das
personalidades retratadas por Flá-
vio Gadelha. A mostra é aberta ao
público e fica em cartaz até o dia
18 deste mês.

A presidente Mar-
garida Cantarelli
abre às 20h de
hoje, no Salão do
Pleno, o I Fórum
de Ética
Convivencial, em
homenagem ao
centenário do
Rotary
International. Em seguida, o vice-pre-
sidente do Conselho Federal da
OAB, Aristóteles Atheniense, profere
a conferência de abertura, com o
tema “Ética Convivencial – Instrumen-
to de Harmonia na Sociedade Moder-
na”. O encontro promovido pelo TRF/
5ª e Rotary International continua
amanhã, às 9h, com uma exposição

do ex-ministro da
Fazenda Gustavo
Krause sobre “Polí-
ticas Públicas e Éti-
ca”. Às 10h20, o
arquiteto José Luiz
Motta Menezes
aborda o tema “Ur-
banismo e Ética”.
Às 14h30, o enge-

nheiro Mário Antonino dá continuidade
ao Fórum com uma exposição sobre
“Contribuição do Rotary International
para a Educação da Paz”. Já a ministra
do STJ Eliana Calmon aborda o tema
“Política Judiciária de Controle e Har-
monia Social”, a partir das 15h50. às
16h50, será apresentado o relatório do
evento.

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Conversão de fitas VHS para
DVD. Ricardo, ramal 9088

Eliana CalmonMargarida Cantarelli


