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Pratos do Dia

Perfil

Mostra de Arte tem tema livre

O desembargador federal Ridalvo Costa,
decano desta Corte, presidiu em Maceió
a solenidade de instalação da 7ª Vara
Federal da Seção Judiciária de Alagoas.

Na oportunidade, o juiz
federal Frederico
Dantas passou a
responder pela 7ª Vara.
Esta foi a segunda Vara
instalada desde janeiro
pela atual gestão.

Ridalvo implanta
7ª Vara de Alagoas

Alagoas ganha Núcleo da Esmafe

TRF promove
semana contra
Hepatite
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Para anunciar basta ligar
para Roberta Abreu (9018)

Classificados

O diretor da Escola de Magistratura
Federal, desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria instalou na

Seção Judiciária de Alagoas um Núcleo
da Esmafe. Este é o segundo Núcleo
Seccional instalado na 5ª Região, depois
de Sergipe, com o mesmo objetivo de
descentralizar as atividades da Escola.
Na oportunidade, o desembargador fede-
ral Paulo Roberto de Oliveira Lima profe-
riu a aula inaugural do Núcleo, com o te-
ma “Relativização da Coisa Julgada”. O
juiz federal Frederico Dantas foi empos-
sado diretor do Núcleo Seccional de
Alagoas. Da solenidade participaram nove
dos quinze desembargadores federais do
TRF/5ª, entre outras autoridades.

Pernambucano do
Recife, Severino
Ramos Félix Ferreira
é supervisor da
Seção de Compras,
na Subsecretaria de Material e
Patrimônio, desta Corte. Ingressou no
TRF/5a em junho de 1989, através de
concurso público. Severino é formado
em Biologia e tem pós-graduação em
“Planejamento e Gestão Pública”.

O TRF/5a promove, de 16 a 21 de maio,
a Semana de Combate à Hepatite, que
ainda não está totalmente controlada
devido à desinformação. O vírus da
hepatite é responsável pelo maior índice
de transplante de fígados no país. A
contaminação pode ser através do uso
de drogas injetáveis e aspiradas,
pacientes em hemodiálise, pessoas que
têm múltiplos parceiros sexuais, pes-
soas com tatuagens ou piercings, traba-
lhadores da área de saúde, crianças
nascidas de mães infectadas e recepto-
res de produtos derivados do plasma.

Encerram-se amanhã as inscrições para
a II Mostra de Arte dos Servidores do
TRF, em homenagem às Mães. Podem

Peixe à portuguesa
Panqueca de frango

Strogonoff de filé
Bobó de camarão

Filé de peito
Picanha suína

participar trabalhos de escultura,
pintura, poesia e fotografia. O tema
dos trabalhos agora é livre.

Ridalvo
Costa

Paulo Roberto
profere aula

inaugural

Estacionamento
tem segurança
reforçada
A partir de hoje, a segurança do
estacionamento do edifício-sede e
do Anexo 1 será reforçada a partir
das 17h, com aumento das rondas
motorizadas, ampliação do efetivo
de vigilantes e implantação de
postos estratégicos de vigilância. A
iniciativa tem por objetivo garantir
maior tranqüilidade aos servidores
e visitantes que se utilizam desses
estacionamentos.


