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Edição nº 67

Perfil
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 Cida-
dania”. O concur-
so é alusivo aos
15 anos desta
Corte.Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

Lorena Sampaio R R Torres
Gab. Des. Lázaro Guimarães
Ivanildo Francisco de Lima
Gold Service

Classificados
Procuro vídeo de Elis Regina
para compra ou empréstimo.

Tratar: Jaques (9019).

Estripulia- Espaço para festas
infantis, com discoteca, palco

e brinquedos na Estrada do
Encanamento. Tratar Valda

(9147.9381).

Ex-estagiário da
LAR agora atua em
escola municipal

Aniversariantes
de julho recebem
parabéns 6ª feira

Concluintes assistem
aulas da saudade
no pleno do TRF

Pratos do Dia

Vista do Recife
leva maracatu
ao heliponto

Soraya Maria Portugal de Oliveira é
supervisora da Seção de Seleção e
Avaliação e Acompanhamento Pessoal.
Formada em Psicologia pela UFPE,
Soraya está no Departamento Pessoal
desde que entrou no Tribunal em 89
como técnica judiciária concursada. Ela é

recifense e adora
animais (cria seis cães)
e cinema (onde destaca
dois filmes recentes:
“Dogville” e “Diário de
uma Motocicleta”).

Rocambole de frango
Panqueca de carne

Lombo recheado
Frango à camponesa

Língua ao molho madeira
Moqueca de peixe

A vista panorâmica do Recife, que o
heliponto do edifício-sede do TRF
oferece aos visitantes, tem atraído a
atenção também dos produtores cul-
turais da Região. Como Carlos Mou-
ra, por exemplo, que está promoven-
do o Maracatudo (Festival do Mara-
catu), dia 24 deste mês, em Nazaré
da Mata. Para
ilustrar seu material
de divulgação, foi
produzida a foto de
um caboclo de lança
do maracatu rural
Leão de Ouro no
heliponto do TRF.

Ex-estagiário do TRF/5ª, Jucélio Cândido
Gonçalves, 18, agora está estagiando na
Escola Municipal José da Costa Porto,
como apoio de sala de aula, para crianças
de 9 e 10 anos.
Jucélio saiu do TRF/5ª em maio deste ano
e como já estava inscrito no CIEE foi
chamado para o novo trabalho. “O Tribunal
foi muito importante para eu chegar até
aqui. No TRF enriqueci meus
conhecimentos”, afirma.

Em agosto, mês em que se comemora a
instalação dos cursos jurídicos no Brasil, o
restaurante panorâmico Talher de Prata,
estará concedendo desconto de 20% aos
advogados. A promoção vale de 1 a 15 de
agosto para as despesas com almoço ou
lanche. Instalado na cobertura do edifício-
sede desta Corte, o restaurante é aberto
ao público e funciona de segunda a quinta-
feira, das 11 às 14h.

Restaurante do TRF
dá desconto de
20% aos advogados

Concluintes de
Direito da Unicap,
familiares e ami-
gos assistiram no
Salão do Pleno
do TRF à aula da
saudade. O en-
contro contou com a participação da presi-
dente deste Tribunal, desembargadora
Margarida Cantarelli, e do Coral do TRF/5ª.
Na ocasião foram homenageados os pro-
fessores Ricardo Ribeiro, Adriana Fontes,
Frederico Neves, João Rocha, Marília
Melo, Rafael Menezes, Ricardo Paes Bar-
reto, Valdrívio Curado e Virgínia Colares,
além do funcionário  Adilson Barreto.

Os aniversariantes deste mês serão
homenageados pelo TRF na próxima
sexta-feira, 23, com um café-da-
manhã no restaurante panorâmico. A
partir de agora, os aniversariantes do
mês vão poder cantar os parabéns
pra você, em grupo, com um café da
manhã bem regional, ao invés da
última quinta-feira de cada mês,
quando o Tribunal oferecia um
coquetel festivo no foyer. Quatro dos
quinze desembargadores federais
aniversariam neste mês: José Maria
Lucena (01), Francisco Wildo (05) e
Petrucio Ferreira e Luiz Alberto
Gurgel (08).


