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Eduardo José Burichel
Gab. Des. José Maria Lucena
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Mª de Fátima Maciel Sampaio
Presidência
Domingo, 29
Sérgio Paulo Gomes de Oliveira
Gab. Des. Lázaro Guimarães
Andrezza Roberta C R Oliveira
Gab. Des. Petrucio Ferreira
Victor Hugo Vita Barbosa
SMP

Carne à espanhola
Feijoada

Peixe ao coco
Lasanha

Nossos talentos
Mostra de Fotografias

Dia Mundial de
Oração pela Paz

O poeta e escritor Jessier Quirino faz recital
no Pleno em homenagem ao Dia do servidor.
Ele conta, de forma divertida e criativa, seus
“causos de nordestinidade”.

O Professor Palhares
Moreira Reis lançou no
foyer desta Corte seu
21º livro, fazendo
questão de repetir o
ditado popular que diz
“um homem tem que
plantar na vida uma
árvore, escrever um
livro e ter um filho”. No
caso o jurista, ele nunca plantou árvores,
escreveu 21 livros e teve três filhos. O
livro é uma coletânea dos trabalhos

Palhares Reis lança livro no TRF5
escritos durante 2005
e entregue à editora
este ano. Garantindo
assim aos
magistrados e
estudantes de direito
de terem todos os
textos reunidos. O
professor Nilzardo
Carneiro Leão saudou

o autor, lembrando que Palhares Reis é
o modelo de um homem essencialmente
ético e não apenas de um jurista.

José Anastácio de
Figueiredo, técnico
judiciário, tem na
fotografia um de seus
hobbies, mesmo
reconhecendo não
dominar a técnica
fotográfica. “Gosto de registrar
momentos singulares. A lente permite
mostrar composições fotográficas
fantásticas, que aos olhos comuns
podem passar despercebidas. Mas
tudo tem sua importância,
dependendo do ângulo”. Lúcia de

Fátima Lucena de Oliveira, técnica
judiciária, participou de várias
exposições como amadora e teve
algumas fotografias incluídas no
calendário do Sintrajuf-PE. Com a foto
intitulada “Gato Preto”, conquistou o 3º
lugar num concurso do Jornal do
Commercio. “Fotografo como hobby,

adoro tirar fotos por
acaso. Do tempo, dos
transeuntes e lugares.
Gostaria de ter mais
tempo para me dedicar
à fotografia”.

Já está funcionando na Seção
Judiciária de Pernambuco, no
Jiquiá, o posto avançado do setor
de psicologia do TRF 5ª Região. O
objetivo é fornecer informações e
orientações psicológicas sobre
formas de acesso aos tratamentos
psicoterápicos, por meio do Plano
de Saúde Interno e ao programa
de reembolso de despesas com
tratamentos psicológicos. O
posto fica localizado no térreo
do prédio anexo.

As inscrições para o concurso público do
Tribunal de Justiça de Pernambuco
(TJPE) devem ser feitas até o dia 30 de
outubro. Os interessados poderão
disputar 457 vagas disponíveis para os
níveis médio e superior, com salários
que variam de R$ 1.697,06 a R$
2.257,48. A inscrição deve ser efetuada
pelo site da Fundação Carlos Chagas
(www.fcc.org.br) ou nas agências da
Caixa.

Concurso do TJPE
oferece 457 vagas e
inscreve até dia 30

Psicologia do TRF
atende no Jiquiá

Restam poucas vagas para o Curso de
Pós-Graduação em Planejamento e
Gestão Pública da FCAP. Também

estão abertas as inscrições aos cursos
de informática em Windows, Word

Básico, Excel Básico e Avançado, Word
Avançado e Power Point. Informações

no CDRH, ramais 9349 e 9307

Últimas vagas


