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Cordeiro ao forno

 Carne de sol

Filé de peixe à milanesa

Frango cremoso

Fígado acebolado

Filé de peito na chapa

Justiça Federal produz vídeos

Dia da caridade

Abertas inscrições ao Prêmio Tesouro Nacional

Cerimonialistas se
reúnem em Brasília

Esmafe convoca
participantes de
cursos e jornadas

DESAPARECIDO

Com apresentação do
ator Walmir Chagas, a
Seção Judiciária de
Pernambuco (SJPE)
está finalizando um
vídeo institucional que
explica de forma bem
didática o que é a Justi-
ça Federal. A iniciativa
do diretor do Foro da
SJPE, juiz federal Frederico Pinto de Aze-
vedo, vem recebendo muitos elogios, an-
tes mesmo de ser lançado. A idéia é
apresentar o trabalho nas escolas, facul-
dades e associações de classe, para

O 10º Encontro Nacional do Ce-
rimonial do Judiciário e Ministé-
rio Público será realizado nos
dias 28, 29 e 30 de agosto, em
Brasília (DF). Sob o tema “Ceri-
monial do Judiciário e MP na
Atualidade”, o evento conta com
palestras de Marcilio Reinaux,
presidente da Academia Brasi-
leira de Cerimonial e Protocolo
(ABCP), Francklin Bezerra,
José Júlio dos Reis, Silas da
Costa e Silva (TJPE) e Andréa
Balsini (TRF1).

Até o dia 9 de outubro, podem ser fei-
tas as inscrições para o XI Prêmio Te-
souro Nacional 2006, realizado pela
Escola de Administração Fazendária
(Esaf). Trata-se de concurso de
monografias em Finanças Públicas,
que tem a finalidade de estimular a
pesquisa e sua aplicabilidade na admi-
nistração pública. O candidato pode
optar por um dos cinco temas especifi-
cados e serão premiados os vencedo-

res de cada um dos temas, cujo prêmio
varia de R$ 5 mil (3º lugar) a R$ 20 mil
(1º lugar), além de certificado e publica-
ção da monografia.
Entre os temas da monografia estão
“Ajuste fiscal e dívida pública”, “Tópicos
especiais de finanças públicas”, “Lei de
Responsabilidade Fiscal”.
Maiores informações pelo telefone:
(61) 3412.6286 ou
www.esaf.fazenda.gov.br.

Os participantes dos cursos promovidos
pela Esmafe5, que ainda não apanharam
seus certificados, devem comparecer ao
Edifício Anexo III do TRF5 e procurar por
Zélia ou Elaine. Os cursos cujos certifica-
dos ainda se encontram na Esmafe são:
Direito Administrativo, Execução contra a
Fazenda Pública, Direito Previdenciário e
Jornada de Processo Civil. Outras infor-
mações pelo telefone: 3425.9862.

mostrar como é fácil
ter acesso à Justiça
Federal e fazer valer
os direitos de cada ci-
dadão. Já o Núcleo
de Televisão do TRF5
está concluindo um
vídeo institucional que
vai mostrar a história
da Justiça Federal da

5ª Região, com depoimentos de
desembargadores e alguns momentos
históricos do Tribunal, como o julgamento
do processo que ficou conhecido como
“escândalo da mandioca”.

A desembargadora federal Margarida
Cantarelli toma posse no Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco.

Agapto Soares, 35 anos, filho de
Laudicéia Lemos, do setor de
Reprografia, está desaparecido desde o
último sábado. Ele tem 1,70m de altura,
olhos e cabelos castanhos e físico forte.
Qualquer informação,
ligar  urgentemente
para os telefones
3328 5952/ 99055808
ou 34259408, falar
com Laudicéia ou
Lidiane. Agapto tem
problemas mentais e
precisa de cuidados
especiais.


