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Dia consagrado pela Igreja Católica a
São Lucas, que, além de um dos quatro
evangelistas do Novo Testamento, foi
médico e pintor. Como São Lucas é
patrono dos médicos o 18 de outubro é
dedicado aos profissionais da Medicina,
desde 1463, em Portugal. No TRF/5ª
estão de parabéns os médicos Júlio
Viana, Isly Barros e Cláudio Sá Pereira,
que atuam nesta Corte. Esta é a
homenagem prestada pelo TRF/5ª.

Natural de Vitória-ES, José
Júlio Ribeiro Viana é analista
judiciário concursado do
TRF desde 92. Formado em
Medicina pela UFPE, fez residência e
mestrado na USP, em Clínica Médica e
Gastro, e especialização em vias
biliares na Universidade de Lisboa.
Desde 92 atua na Seção de Serviços
Médicos, da qual é supervisor. Nas
horas de folga gosta de jogar vôlei de
praia, andar a cavalo e ler ficção,
destacando 1984 de George Orwell.

Classificados
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9018, 9019 ou 9021

A Seção de Assistência Psicológica
(SAP) do TRF/5ª vai reabrir a seleção de
psicoterapeutas para compor o cadastro
de referência. Com essa iniciativa, os
servidores terão acesso a uma maior
diversidade de profissionais, com maior
comodidade, pois serão abrangidos
diversos bairros da Região Metropolitana.
De acordo com o supervisor da SAP,
Wallace Ribeiro, a seleção será feita
através da análise do currículo e
entrevista, até 15 de dezembro, das 13h
às 18h, no Anexo II do TRF/5ª (Rua do
Brum). Informações: 3425.9855.

Os médicos do TRF atendem ser-
vidores e dependentes durante
quatro dias da semana. O clínico
geral Cláudio Sá Pereira atende de 2ª a
5ª; o gastroenterologista Júlio Viana não
atende na quarta e a cardiologista Isly
Barros não atende na terça. Já o atendi-
mento médico da Sul América no TRF é
feito nos seguintes dias: Clínica Geral:
Mauro Falcão (6ª-feira); Ginecologia: Isis
Maria (3ª-feira); e Psiquiatria: Diógenes
Monteiro (4ª-feira). Os atendimentos são
por ordem de chegada, com exceção do
psiquiatra que requer hora marcada.

Os servidores do TRF/5ª, com domicílio
eleitoral no Recife, Olinda e demais
municípios onde as eleições de 3 de
outubro foram decididas em 1º turno, têm
até às 19 horas de hoje para apresentar
o comprovante de votação. Já aqueles
que votam em Jaboatão dos Guararapes
ou nas cidades onde haverá 2º turno, têm
um prazo de quinze dias corridos, após
as eleições para apresentar o
documento.

Servidor tem até

hoje para entregar

comprovantes

O Núcleo Multidisciplinar de Estudos
do Direito e Meio Ambiente da
Escola Ruy Antunes está
promovendo às 18h de amanhã, no
auditório da OAB-PE, palestra dos
advogados Hélio Mariano da Silva
Júnior e Adriana Freire sobre o tema
“Crédito de Carbono”. O objetivo é
discutir questões relacionadas com
o crédito de carbono na perspectiva
multidisciplinar e oferecer reflexões
sobre essa importante questão para
a sociedade. Informações e
inscrições pelos telefones:
3224.7282 ou 3224.2445.

Estágio de Direito

Júlio, Isly e Cláudio:
atendimento no TRF

O Gabinete do Desembargador Marcelo Navarro está
selecionando estagiários na área de Direito para preenchimento imediato de uma
vaga. Inscrições gratuitas na DAS, Anexo II dia 21 (14h às 18h) e dia 22 (9h às 12h).


