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Cláudia Cavalcanti de Moura
3ª Turma
Janaína Alencar Lins
3ª Turma

PerfilIII Arraiá do Tribuná vai ser dia 23

Aniversariantes
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Dia Universal
de Deus

Dia do Solista

Ministro português
visita o Tribunal

Edição nº 42

Côca expõe esculturas no TRF/5ª

Pratos do Dia

Feira de Saúde e Qualidade de Vida

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
Moto Titan ES Verde Metálico

Modelo 2000/2001
Marcelo Soares (R-9439)

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

através do ramal 9511

Paraibano de Patos, José Evilmar
Cavalcante Furtado, é técnico judiciário
e atua no Seção de distribuição do TRF/
5ª, onde ingressou em junho 1989,
através de concurso. Antes de trabalhar
neste setor, atuou no
Gabinete do desem-
bargador federal Cas-
tro Meira, hoje Ministro
do STJ. Evilmar é
formado Ciências
Contábeis pela Focca.

Pelo terceiro
ano consecu-
tivo, o TRF/5ª
estará promo-
vendo seu
arraiá junino. A
festa de São
João acontece
no térreo do
edifício-sede, na
quarta-feira 23,

a partir das 8h, com um café-da-manhã
bem junino, à base de muita canjica, pa-
monha, bolo de milho, pé-de-moleque e
outras iguarias da época, servidas em
barracas típicas. A animação fica por
conta de um sanfoneiro, interpretando
clássicos do forró. Os servidores estão
sendo convidados para participar da
festa com roupas juninas. Na ocasião,
os aniversariantes do mês receberão os
parabéns.

Depois de expor seus trabalhos na
Maison de l’Amérique Latine (em Paris),
a artista plástica cearense Socorro
Torquato (Côca) está de volta ao
Espaço Cultural do TRF/5ª.
Desta vez com a mostra
Coatiabo, que reúne 50 peças
em cerâmica vitrificada em alta
temperatura. Em tupi-guarani,
Coatiabo significa “aquele que
se pintou”.
A mostra será inaugurada no
mês de agosto, dentro das

comemorações alusivas aos 15
anos do TRF/5ª.

Suas peças são
inspiradas na arte
indígena e reproduzem
grafismos e pinturas
rupestres.
Na avaliação do escritor
paraibano Ariano
Suassuna, o trabalho de
Côca “é uma bela obra
de pintura e de
vanguarda”.

A I Feira de Saúde e Qualidade de Vida
da Seção Judiciária de Pernambuco
acontece de 15 a 17 de junho, das 13h às
19h. O objetivo é promover o bem-estar
da saúde e a qualidade de vida. O público

alvo são magistrados, servidores e
familiares. A feira será composta de
oficinas, atendimentos, estandes e
apresentações; todos voltados para
a qualidade de vida.

O ministro da Justiça de Portugal
Miguel Macedo foi recebido em
audiência especial pela presidente do
TRF/5ª, desembargadora federal
Margarida Cantarelli, na última
quinta-feira. Na visita de cortesia, o
ministro se fez acompanhar pelo
cônsul de Portugal Rui Cassimiro e
representantes da comunidade
lusitana no Recife. Na oportunidade,
a magis-
trada
agradeceu
a visita
ocorrida
no Dia de
Camões.

Filé de peixe à espanhola
Filé de peito na chapa

Filé de suíno
Chester

Galinha assada
Pastelão misto


