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Perfil

Sul América recorre
à Justiça contra
reembolso integral
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Dia da Unidade Nacional

Ministro Delgado
inaugura Núcleo
da Esmafe 6ª feira

Edição nº 44

Pratos do Dia

Professor português analisa a OMC

Estão prorrogadas até 15 de setembro as
inscrições para o concurso de monografia
promovido pelo
TRF/5ª, sobre o
tema “O Papel
Social da Justiça
Federal: Garantia
de Cidadania”.
O concurso é
alusivo aos 15 anos
desta Corte.
Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

Dica de Saúde
Panqueca de frango

Escalope
Bisteca suína

Cavala branca
Fígado

O sushiman Daniel Ramiro
assina o cardápio de comida
japonesa que o Restaurante

Panorâmico do TRF/5ª oferece
hoje aos seus clientes.

Pessoas com hipertensão não
controlada correm três vezes mais
risco de desenvolver ataque
cardíaco e sete vezes mais de ter
um derrame cerebral do que as
pessoas com pressão normal.

Servidores do TRF/5ª, segurados pela
Sul América Saúde em Pernambuco, não
terão ainda suas despesas médicas
reembolsadas integralmente, com juros e
correção monetária, conforme decisão
adotada pelo Tribunal de Justiça de
Pernambuco, conforme foi divulgado pelo
TRF Hoje, em sua edição do dia 8 do
corrente. É que a Sul América recorreu
da decisão, através do agravo de
instrumento número 109.130-1. A decisão
que beneficiava os segurados da Sul
América atende a uma ação pública
ajuizada pelo Ministério Público de
Pernambuco.
Maiores esclarecimentos sobre o assunto
podem ser obtidos através de consulta ao
site www.tjpe.gov.br.

Pernambucana do Recife, Eneide Fon-
tes Ribeiro de Albuquerque é técnica ju-
diciária da Divisão da 1ª Turma. Ingres-
sou no TRF através de concurso em
1989. Já foi supervisora da Seção de
Processamento de Apelação de Manda-
dos de Segurança,
Habeas-Data, Habeas-
Corpus, Mandado de
Injunção e outros proce-
dimentos da Turma. É
formada em Ciências
Contábeis pela UFPE.

O ministro potiguar José Augusto
Delgado, do Superior Tribunal de
Justiça, estará em Natal na próxima
sexta-feira proferindo a aula inaugural
do Núcleo Seccional da Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região, no
Rio Grande do Norte. A aula acontece
a partir das 9h30 na sede da Justiça
Federal, em Natal, e tem como tema
central “Aspectos Controvertidos
Contemporâneos do Mandado de
Segurança”. A presidente do TRF/5ª,
Margarida Cantarelli, e o diretor da
Esmafe/5ª, Luiz Alberto Gurgel de
Faria, estarão à frente da solenidade
de inauguração. O evento tem, ainda,
como palestrantes, os desembarga-
dores
federais
Ridalvo
Costa,
Francisco
Cavalcanti,
Geraldo
Apoliano,
Francisco
Wildo, Paulo
Roberto e
Marcelo
Navarro.

Comida japonesa

Na conferência promovida ontem no TRF/
5ª pela Escola de Administração Fazen-
dária, o professor de Direito da Faculdade
de Lisboa, Pedro Infante Mota, explicou
os mecanismos de funcionamento da
Organização Mundial de Comércio (OMC)
e Blocos Econômicos Regionais, tema do
encontro. Na ocasião, Mota ressaltou a
importância desses blocos, inclusive do
ponto de vista político, e previu para um
futuro relativamente próximo, uma queda
cada vez maior de barreiras protecionis-

tas dos vá-
rios produtos.
O professor
explicou tam-
bém os pro-
blemas de
blocos que
atendem in-
teresses apenas regionais,
demonstrando em exemplos, o
quanto estes podem ser também
negativos.

Pedro Infante
e Margarida
Cantarelli


