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Aniversariantes
Arthur Pinheiro Pedrosa
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante
Louise Caroline Lima F de Oliveira
Gab. Des. José Baptista
José Belarmino Barros da Silva
VIP Segurança

Bacalhau ao Braz

Carne com champignon

Pernil à primavera

Frango à espanhola

Guisadinho à brasileira

Classificados

O presidente do
TRF5 Francisco
Cavalcanti vai
ministrar a pa-
lestra “Arbitra-
gem e Transi-
ção Judicial nas
Causas de Inte-
resse da Admi-
nistração Públi-
ca”, nesta quar-
ta-feira, durante
o Seminário In-

Francisco Cavalcanti faz palestra
em Seminário Internacional

ternacional Princípios Fundamentais e
Regras Gerais da Jurisdição Administrati-
va no Brasil, que acontece na Faculdade
de Direito da Universidade Federal
Fluminense (UFF), em Niterói (RJ). Ama-
nhã, o desembargador federal participa
de workshop sobre “A Jurisdição Admi-
nistrativa no Brasil”, debatendo o tema
“As Pretensões Admitidas no Processo
Judicial Contra a Administração Pública”.
O encontro é promovido pelo Centro de
Estudos Judiciários do Conselho da Jus-
tiça Federal.

Foram prorrogadas para o dia 1º de
setembro as inscrições para o curso
de Mestrado Profissional em Gestão
Pública para o Desenvolvimento do
Nordeste, da Universidade Federal
de Pernambuco. O TRF5 está ofere-
cendo o subsídio de 80% do valor da
mensalidade para 25 vagas, distribu-
ídas para o Tribunal e Seções Judi-
ciárias. A iniciativa tem o objetivo de
capacitar funcionários graduados
da Justiça Federal para programas
públicos de desenvolvimento regio-
nal e local. Informações: 2102.2176
ou www.ccsa.ufpe.br/mpane

Prorrogada inscrição
de Mestrado na UFPE

Caixas artesanais e bijuterias es-
tão à mostra, até a próxima sexta-
feira, na Sala de Exposições do
16º andar, das 11h às 17h30. As
responsáveis pelas caixas são
Bárbara e Bruna Smiliansky,
Josenilda e Daniele Silva da Cos-
ta que, além de produzirem o arte-
sanato, ministram cursos e ofici-
nas. A criação das bijuterias é de
Maria Auxiliadora Barbosa.

Exposição de artesanato no 16º andarSuporte Técnico adverte usuários

Para melhor atender aos magistrados e
servidores desta Corte, a Divisão de
Produção e Suporte Técnico da
Subsecretaria de Informática adverte
para o perigo de tentar resolver proble-
mas sem conhecimento específico.

Chame o técnico

A maioria dos equipamentos de infor-
mática do TRF funciona com estabili-
zadores que convertem a tensão elétri-

ca de 110V para 220 Volts.  Cuidado
para não danificar o equipamento!

Cuidado com voltagem

Faça backup
É necessário fazer uma cópia de segu-
rança (backup) para não perder dados
importantes, pois em caso de pane é a
única forma de recuperar informações
armazenadas em seus computadores
(arquivos, fotos, planilhas etc). Esclareça
suas dúvidas, procure a Central de Aten-
dimentos pelos ramais 9361 ou 9363.

Supremo realiza concurso de monografias.

Gol 1000, 2004, geração 3, 8v,
4p, 19.000Km, trava, ar, preto
,novo. Tratar com Mere, ramal

9388 ou 8867.8022


