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Som do Barzinho- À base de voz e
violão, o cantor Ephrem Brito se apresen-
ta no Restaurante do TRF, hoje, a partir
das 12h. Ephrem também toca e canta
na banda Som Versátil.
Trem do Forró - A primeira viagem do
Trem do Forró parte do Marco Zero, no
sábado, às 15h. O trajeto vai até o Cabo
de Santo Agostinho, onde acontecem
shows de forró e quadrilhas juninas.
Informações: 3423.5000.

Fim-de-semana
SHOW

Dia do
Engenheiro Agrimensor

Dia Internacional das
Crianças Vítimas
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Sul America libera novas carteiras

Edição nº 37

Juiz lança livro de
Direito Ambiental

Perfil

Qualidade conclui
mapeamento de
Processos

Cozido
Feijoada

Peixe
Filé de peito

Maminha acebolada

Pratos do Dia

Vendo Hylux 2000, a diesel,
com ar. Tratar com Braz:

9162.8959 ou ramal 9379

Vendo Tempra 99, completo e
a gás. Tratar com Nicolo

através do ramal 9511

Classificados

Estréia
O Outro Lado da Rua - Após ver o que
acredita ser um homem matando uma
mulher, uma senhora (Fernanda Monte-
negro) decide investigar o possível

EXPOSIÇÃO

Amores Possíveis - O artista plástico
Cícero Sobral inaugura, nesta quarta-
feira, a exposição “Amores Possíveis”.
Na coletânea, serão apresentadas cerca
de 40 telas, todas caracterizadas pelas
cores em cenas do cotidiano e da
natureza. A exposição fica em cartaz até
o dia 13 de junho, no Shopping
Guararapes.

O recifense Carlos Alberto Costa, veio
do STJ especialmente para a
implantação do TRF/5ª. O técnico
judiciário assumiu até 96 o cargo de

diretor da Subsecretaria
de Segurança e
Transportes (hoje,
Secretaria de Apoio
Especial), passando
então a ser o supervisor
da seção de Eletricidade
onde continua até hoje.

O Escritório da Qualidade concluiu o
mapeamento de processos de toda a
Secretaria Administrativa, que engloba
62 seções, cujos servidores tiveram
seus processos internos mapeados.
Essa ferramenta de gestão, através
de análise detalhada, permitirá a
adoção de medidas administrativas
mais ágeis, dando maior eficiência às
ações do Tribunal. De acordo com a
supervisora do Escritório de
Qualidade do TRF/5ª, Rose Diniz,
esse mapeamento representa
importante subsídio para a feira de
serviços que está sendo planejada
para acontecer em agosto neste
Tribunal.

As novas carteiras da Sul América
Saúde, que substituem as atuais, cujo
prazo de validade expirou dia 31 de
maio, já estão disponíveis para os
servidores segurados na base empresa
montada na Escola de Magistratura. As

novas carteiras são válidas até 28
de fevereiro do próximo ano.
Também estão disponíveis os
livretos com a relação dos médicos
e hospitais conveniados. Maiores
informações: 3425.9870.

O juiz federal substituto da
4ª Vara de Alagoas
Raimundo Alves Campos
Júnior acaba de lançar “O
Conflito entre o Direito de
Propriedade e o Meio
Ambiente”. O livro

publicado pela Juruá Editora pode ser
adquirido através do site
www.jurua.com.br ou nas livrarias
especializadas em Direito.

CINEMA

Imprensa - Na Academia de Dança
Jaime Aroxa, acontece a festa “A
Imprensa no Forró”, a partir das 21h.
Nádia Maia, Sinfonéia Desvairada e Trio
Pé de Serra são os músicos da noite.
Ingressos: R$ 5,00 + 1kg de alimento
não perecível. Informações: 8814.8874.

assassinato e acaba se apaixonando
pelo suspeito. Em cartaz no Multiplex
dos shoppings Recife e Tacaruna.


