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Dia da liberdade de pensamento

Dia do propagandista
de laboratório

Justiça Federal na Paraíba julga processos
através de videoconferência.

O superintendente e fundador do Centro de
Integração Empresa-Escola (CIEE),
Germano Coelho, veio ao TRF5 convidar o
presidente Francisco Cavalcanti para dar
um depoimento à revista da entidade sobre
a importância da profissionalização dos jo-
vens no País. “Nossa idéia é colher a expe-
riência do jurista e professor Francisco
Cavalcanti para ajudar a fortalecer nosso
trabalho”, ressaltou Germano Coelho. A re-
vista do CIEE será publicada em agosto.

Revista do CIEE terá depoimento
de Francisco Cavalcanti

A diretora da Escola de Magistratura Fe-
deral da 5ª Região, desembargadora fe-
deral Margarida Cantarelli, recebeu com
um almoço a visita do presidente da As-
sociação dos Amigos do Recife no Porto
(Portugal), Antonio Lopes. Também esti-
veram presentes, na tarde desta quinta-
feira, os chefes das delegações de hó-
quei de Angola e das cidades portugue-
sas Barcellos e Oliveira dos Azeméis. Os
times lusos e angolanos vieram à capital
pernambucana para uma competição
com clubes recifenses. As equipes partici-
pam do XI Torneio Internacional de Hó-
quei sobre Patins, que está sendo reali-
zado no Clube Português do Recife.

Magistrados e servidores da Justiça
Federal da 5ª Região poderão partici-
par da nova turma do Mestrado Profis-
sional em Gestão Pública, oferecido
pela Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) em convênio com
o TRF da 5ª Região (TRF5), que deve-
rá subsidiar 80% do valor das mensali-
dades do curso. Serão disponibilizadas
26 vagas, sendo 13 para o Tribunal e
13 para as Seções Judiciárias. Os can-
didatos devem apresentar currículo,

Tribunal subsidia Mestrado em Gestão Pública

Margarida recebe
visita de angolanos
e portugueses

duas cartas de recomendação, uma
entrevista e um pré-projeto. O objetivo
do TRF5 é capacitar os seus funcioná-
rios para os novos desafios enfrenta-
dos pelo gestor público. No próximo dia
27, no auditório do Pleno, haverá uma
reunião de aconselhamento para os
candidatos. Em agosto, será publicado
o Edital e realizada a seleção dos parti-
cipantes do Mestrado pela UFPE. Infor-
mações com Conceição (CDRH), pelo
telefone: (81) 3425.9349.

Para aproveitar o mês de julho, a Today
Idiomas está promovendo a Fun Week,
uma colônia de férias para crianças de 4 a
12 anos. A idéia é unir lazer e cultura,
numa semana divertida onde a criançada
vai trabalhar um tema diferente por dia. A
Fun Week será de 17 a 21 de julho, das
14h30 às 16h30. Informações: 3465.8699.

Colônia de Férias


