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Operadores do Direito e jornalistas
debatem relações profissionais na SJSE.

Os 20 de instalação da Justiça Federal
em Petrolina - município situado a 714
km do Recife, no Sertão do São Fran-
cisco - serão comemorados no dia 3 de
setembro. Na solenidade de abertura, às
8h30, será feita uma homenagem ao de-
sembargador federal Ridalvo Costa, com
a participação do presidente do TRF da
5ª Região, desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho, do diretor do
Foro da Seção Judiciária de Pernambu-
co, juiz federal Frederico Azevedo, e do
diretor da Subseção de Petrolina, juiz fe-

Justiça Federal em Petrolina comemora 20 anos

Encerra, nesta sexta-feira, o prazo para
os estagiários do TRF5 apresentarem
uma cópia do comprovante de matrícula
da faculdade (segundo semestre/2007),
no Setor de Acompanhamento de Está-
gio de Nível Superior (NDRH). Para os
estudantes da UFPE, o documento deve
ser entregue até o dia 15 de outubro,
considerando que o período de matrícu-
las se dá no mês setembro. Informações
com Nancy, ramal 9307.

Estagiário deve
apresentar comprovante
de matrícula

s
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O fumo é
responsável por
30% das mortes por
câncer e 90% das
mortes por câncer de
pulmão. Os outros tipos de
câncer relacionados com o
uso do cigarro são: câncer de
boca, laringe, faringe, esôfago,
pâncreas, rim, bexiga e colo de
útero. Algumas dicas são
essenciais para parar de fumar,
como evitar companhias que
fumam, beber muita água, mas-
tigar chicletes e fazer exercí-
cios aeróbicos, além de evitar
bebidas alcoólicas e café.

Fonte: www.brasilescola.com/drogas/cigarro.htm

deral Arthur Napoleão Tei-
xeira Filho. A programação
inclui palestras, homena-
gens, lançamento de selo
personalizado e entrega
de troféus comemorativos,
destinados a representan-
tes de 18 instituições mu-
nicipais, estaduais e fede-
rais que colaboram, direta
ou indiretamente, com o
trabalho da Subseção Ju-
diciária de Petrolina.

No dia 14 de setembro, a partir das
19h, o servidor do TRF e escritor
Adeilton Possidônio Tenório de Brito
estará lançando o livro “Da Vila de Mi-
moso para o Mundo”, em parceria com
a Companhia Editora de Pernambuco.
Trata-se de um trabalho autobiográfico
do mais antigo oficial de Justiça do Po-
der Judiciário Federal em Pernambuco.
A solenidade será realizada na Edilson
Fraga Recepções (Boa Vista).

Servidor do TRF lança
livro autobiográfico
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