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Perfil Asserjufe viabiliza
presente
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Dia do Citricultor

Sul América
fará reembolso
integral corrigido

Edição nº 39

Fotos revelam
beleza das flores Pratos do Dia

Amanhã tem Forró da Véia Cega no Pina

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
Cidadania”.
O concurso é
alusivo aos 15 anos
desta Corte.
Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

Classificados
Vendo Hylux 2000, a diesel,

com ar. Tratar com Braz:
9162.8959 ou ramal 9379

Vendo Tempra 99, completo e
a gás. Tratar com Nicolo

através do ramal 9511

Paraibano de João Pessoa, Lauro Be-
zerra de Oliveira Filho é técnico judi-
ciário na Comissão Permanente de Li-
citação e Finanças, no TRF/5ª. Ingres-
sou nesta Casa em 1989, através de
concurso. Lauro é formado em Mate-

mática e Economia, pe-
la Universidade Federal
de Pernambuco, com
especialização em
Finanças Públicas, pela
Universidade de
Pernambuco.

Esta véspera de feriado promete ser bem
animada. A partir das 21 de quarta-feira, a
Asserjufe estará promovendo o Forró da
Véia Cega no Clube Líbano Brasileiro, no
Pina. Lá vai ter bacamarteiros, banda de
pífano, show pirotécnico, comidas juni-
nas. O forró pé-de-serra fica por conta de
Flávio Leandro e da Banda Sinfoneia
Desvairada. Durante a festa serão sorte-

ados dois ingressos para o show de
Guilherme Arantes e o melhor casal
matuto caracterizado receberá um
prêmio. Sócio com acompanhante
não paga. Convidado de sócio paga
R$ 7,00 (antecipadamente). Não
haverá bilheteria no clube.
Informações pelo ramal 9581 ou
pelo telefone 3229.6250.

Ainda dá tempo de comprar presente
para dar à pessoa amada no próximo sá-
bado, Dia dos Namorados. A represen-
tante da perfumaria O Boticário está aten-
dendo aos associados da Asserjufe no
posto do TRF, aqui no térreo do edifício-
sede. Na linha de produtos em exposi-
ção, o destaque fica por conta dos kits
especiais para os namorados. Outro des-
taque é o desodorante-colônia Arbo femi-
nino. As compras têm desconto em folha.

Servidores do TRF/5ª, segurados
pela Sul América Saúde, em
Pernambuco, vão ter suas
despesas médicas reembolsadas
integralmente, com juros e correção
monetária, desde o dia 12 de abril.
Decisão judicial adotada neste
sentido pelo Tribunal de Justiça de
Pernambuco atende a uma ação
civil pública, ajuizada pelo
Ministério Público de Pernambuco.
O parecer foi emitido pelo
desembargador Josevaldo Nunes
Gomes.

Em agosto, o Espaço Cultural do
TRF/5ª será ocupado por uma mos-
tra fotográfica de rara beleza. Em
quarenta fotografias, o jornalista e
fotógrafo Marcos Prado estará reve-
lando as cores e formas de diferen-
tes espécies de flores tropicais.

Bode guisado
Carne-de-sol

Peixe ao molho de tomate
Fígado acebolado

Fricassé de frango
Caruru

Lasanha

Na próxima sexta feira (11) as secretarias
e subsecretarias que estão ligadas
diretamente com o Pedido de Autorização
de Despesa (PAD), se reunirão para
decidir quais etapas deverão ser corta-
das. Alguns caminhos poderão ser elimi-
nados para aprimorar o serviço, pois a
mesma tarefa é realizada várias vezes
por setores diferentes. O seu fluxograma
continua sendo exibido no corredor do 5º
andar, do TRF/5a.

Mais agilidade na
liberação do PAD


