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Dia Mundial do rock
Dia do Engenheiro
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Perfil

Galinha ao forno
Carne de sol

Bode guisado
Fava com charque

Filé de peito na chapa
Filé de peixe na chapa

Pratos do Dia

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

Monografia

Para anunciar basta ligar
para Roberta Abreu

nos ramais
9018, 9019 ou 9021

Maria Alice
Giodano

Classificados
Vendo Fiat Uno Azul 96 em

excelente estado de conser-
vação. Tratar com Ildete nos

ramais 9541 ou 9543

O Espaço Cultural do TRF/5ª será movi-
mentado em agosto com pelo menos
duas exposições artísticas. A primeira
delas é uma mostra fotográfica do jorna-
lista e fotógrafo pernambucano Marcus
Prado, que reúne painéis coloridos retra-
tando flores tropicais produzidas em
Pernambuco e outras flores fotografadas
por ele durante suas viagens à Europa e

aos Es-
tados
Unidos.
Na sua
exposi-

ção fotográfica, Marcus Prado es-
tará homenageando a poeta
Deborah Brennand e a pintora
americana Georgia O´Keeffe. A
primeira por ter sua obra poética
marcada por referências às flores.
E a americana por dedicado seu
trabalho à utilização dos recursos
fotográficos.
Na outra mostra, a artista
plástica cearense Socorro
Torquato (Côca) estará revelando
em 50 peças em cerâmica
vitrificada a criatividade artística

indígena.
Intitulada
“Coatiabo”, a
exposição foi
festejada por
Ariano Suassuna
como “uma bela
obra de pintura e
de vanguarda”.

Mostras vão movimentar o TRF em agosto

A Turma de Férias do TRF/5ª, presi-
dida pelo desembargador federal
Ridalvo Costa e integrada ainda pe-
los desembargadores federais José
Maria Lucena e Geraldo Apoliano,
deve julga amanhã o agravo de ins-
trumento em ação civil pública
impetrado pela Agência Nacional de
Saúde (ANS) contra a suspensão do
programa do Governo Federal de
migração dos planos de saúde. O
recurso deu entrada na tarde da últi-
ma quarta-feira e foi distribuído para
Ridalvo Costa que resolveu levá-lo
ao julgamento da Turma de Férias.

Turma de Férias
julga amanhã
recurso da ANS

Sai o segundo lote de
restituição da Receita
Já se encontra disponível no site da Receita Federal
a relação dos contribuintes beneficiados com o se-
gundo lote de restituição do Imposto de Renda. Os
servidores do TRF/5ª que estiverem interessados
nessa consulta podem acessar o site do leão da re-
ceita: www.receita.fazenda.gov.br.

Recifense, Denivaldo de Jesus Coelho
de Araújo está no TRF desde 89, mas
fora transferido logo após a sua posse
para a 3ª Vara da Justiça Federal onde
ficou durante 4 anos. Denivaldo voltou
ao TRF e em setembro fará 11 anos

que faz parte da equi-
pe da Distribuição. O
técnico judiciário ini-
ciou o curso de Direi-
to na Aeso, que pre-
tende retomar em
breve.


