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Edição nº 75

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

Monografia

Maria Alice
Giodano

Vera Lúcia C. de Almeida
Recursos

Amaury de Barros Carneiro
Estagiário

Mariana Nóbrega de Andrade
Estagiária

Classificados

Automedicação
oferece vários riscos

Luiz Alberto lança
dois livros no TRF,
Natal e São Paulo

Ministro da Justiça
empossa no Pleno
dirigente da PF

Pratos do Dia

Advogados têm
desconto de 20%
no restaurante

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

DICA DE SAÚDE 2

Vendo reboque de barco
com 6m de comprimento.
Tratar com Renato, 9376

Frango assado
Guisadinho à brasileira

Filé de peixe à milanesa
Carne ao molho ferrugem

Frango à parmegiana
Pastelão

Recifense, Maria do Rosário Holanda
Cabral é técnica judiciária concursada
do TRF, desde 1989. Logo que ingres-
sou nesta Corte foi designada para a
Diretoria Geral, seguindo logo após pa-
ra a Assessoria Especial da Presidên-
cia. Rosário atuou no gabinete de Dr.

Ridalvo Costa e hoje se
encontra no gabinete de
Dr. Paulo Gadelha. For-
mada em Direito pela Uni-
cap, gosta de estudar lín-
guas, História e Geografia.

O desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de Faria
está lançando dois livros
jurídicos de sua co-autoria
– “Código Tributário Na-
cional Comentado” e “Im-
portação e Exportação
no Direito Brasileiro”,
ambos coordenados
pelo desembargador
federal Vladimir Passos
de Freitas e publicados

pela Editora Revista dos Tribunais.
No primeiro livro, o magistrado
escreve sobre Obrigação Tributária.
No outro, assina o capítulo Tributos
sobre o Comércio Exterior. Luiz
Alberto Gurgel faz o primeiro lança-
mento dia 5 de agosto na sede da
Justiça Federal em Natal, às 18h30.
Depois lança na Livraria RT, no Cen-
tro de São Paulo, dia 10 de agosto,
às 18h, e no dia
18 de agosto
estará repetindo
o lançamento
desses livros no
Espaço Cultural
do TRF, a partir
das 18h.

O clínico Cláudio de Sá Pereira, Médico
do TRF/5ª, alerta os servidores para os
riscos oferecidos pela automedicação.
Lembra que o Paracetamol (Tylenol) po-
de prejudicar o funcionamento do fígado,
devido à toxidez. Já a Dipirona, mais co-
nhecida como Novalgina, pode causar
queda de pressão arterial, além de pro-
vocar em algumas pessoas uma doença
rara chamada agranulocitose, na forma-
ção de certos componentes do sangue.

De hoje até o dia 13, os advoga-
dos que fizerem suas refeições no
restaurante panorâmico deste Tri-
bunal terão um desconto de 20%
sobre suas despesas. A iniciativa
tem por objetivo homenagear a
classe dos advo-
gados no mês
em que se come-
mora a instalação
dos cursos jurídi-
cos no Brasil.
Para ter direito ao
desconto, basta que os advogados
apresentem a carteira da OAB.

O Ministro da Justiça, Márcio Thomaz
Bastos, o vice-governador Mendonça
Filho e a presidente do TRF Margarida
Cantarelli prestigiaram a posse do novo
superintendente da Polícia Federal em
Pernambuco, Bérgson Toledo, em subs-
tituição a Wilson Damásio. A solenidade
teve lugar no Salão do Pleno, na última

sexta-feira, e
contou com a
presença, ain-
da, do diretor
executivo da
PF, Zulmar
Pimentel.

Thomaz Bastos
e Margarida
Cantarelli


