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Edição nº 60

Perfil
Membro do TRF desde 89, Meidson
Coelho de Andrade é Supervisor da
Seção de Desenvolvimento Organiza-
cional. Ao ingressar como técnico judi-
ciário, Meidson trabalhou durante nove
anos no gabinete do desembargador

federal José Maria
Lucena. É Formado
em Administração pela
UFPE e pós graduado
em Planejamento e
Gestão Pública pela
UPE.

A Ouvidoria do TRF/5ª recebe
diariamente dezenas de ligações
telefônicas e principalmente e-
mails, vindos de todos os Estados
da Região. O que mais chega na
Ouvidoria são pedidos de agilidade
nos processos, que entra em
contato com a Seção Judiciária em
questão, apura o andamento pro-
cessual e dá uma resposta ao
jurisdicionado o mais rápido possí-
vel. Os contatos podem ser feitos
por telefone (81.3425.9644), e-mail
(corregedoria@trf5.gov.br), carta
(Cais do Apolo, s/n, Edifício Minis-
tro Djaci Falcão, 10º andar, Gabine-
te da Corregedoria – Recife Antigo
– Recife PE) ou pessoalmente.

Ouvidoria atende
seis Estados

Luís André de Barros Dias
Gab.Des.Ubaldo Cavalcante
Josefa Maria dos Santos
Gold Service
Edílson de Araújo Pereira
Gold Service

Sábado
Simone Coelho N Falcão
Gab.Des.José Maria Lucena
Mauro Duarte Silva
Multiforte Segurança

Domingo
Carlos Henrique T Almeida
Jurisprudência
Eduardo Jorge da Silva
Gold Service
Alexandre Torres Almeida
Soltitec

EXPOSIÇÃO

Já é possível acessar o serviço de correio
eletrônico do TRF/5ª a partir de qualquer
navegador da internet, sem necessidade
de configuração adicional. O webmail está
acessível no menu Serviços, na página
principal do site do tribunal
(www.trf5.gov.br). O serviço de correio foi
implementado com base em software livre,
isto é, sem custo de propriedade intelectual
e personalizado para o Tribunal pela equipe
de Internet da Subsecretaria de
Informática. As mensagens estão armaze-

Servidor do TRF/5ª conta com webmail
nadas no próprio servidor de correio
eletrônico. O usuário agora pode ler seus
e-mails no Tribunal e ao chegar em casa
relê-los sem que tenha sido necessário
deixar cópia no servidor. O navegador ofe-
rece aplicação de diferentes filtros de pes-
quisa por mensagens, possibilidade de
manter um catálogo de endereços de e-
mails, agenda pessoal com calendário, en-
tre outras facilidades. Para maiores escla-
recimentos, consulte a Seção de
Tecnologia e Internet no ramal 9366.

Fim-de-semana

As três porquinhas:
essa história sua avó não contou -
Conta a história das irmãs Maria Ivete,
Marinete e Marilú, três porquinhas mere-
trizes que precisam lutar pelo terreno
onde moram. Teatro Valdemar de Olivei-
ra, sábados e domingos, às 18h30. In-
gressos: R$ 15,00 e R$ 7,00 (meia). In-
formações: 3222.1200.

Pinturas? - O artista plástico cearense
José Guedes, um dos principais do seu
Estado, mostra três séries de quadros
que questionam o conceito de pintura ao
usar fotografias ou superfícies sem ne-
nhuma imagem figurativa ou abstrata. A
exposição está em cartaz na Amparo 60
Galeria até 12 de julho. Informações:
3325.4728.

luta para voltar a uma vida normal, surge
um vilão que não cessará antes de en-
contrar o Aranha. No cinema São Luiz,
Cine Rosa e Silva e Multiplex Boa Vista,
Recife e Tacaruna.

O Novo Aprendiz-
Show de Guilherme
Arantes hoje, no Tea-

tro Guararapes, às 21h. Ingressos: R$
40,00 e R$ 20,00 (meia). Estudantes e
pessoas acima de 67 anos pagam meia
entrada. O ingresso pode ser permuta-
do por 4.900 pontos do Bom Clube. In-
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Doutora em Planejamento de Carreira
pela Universidade de Colúmbia e Mestre
em Comunicação Empresarial pela Uni-
versidade de Londres, a professora Dul-
ce Magalhães profere palestra às 10h30
de hoje, no auditório Juiz Francisco Fal-

TCE promove palestra na Justiça Federal
cão, da Seção Judiciária de Pernam-
buco. A iniciativa é do Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco (TCE). Na
ocasião, o presidente do TCE, conse-
lheiro Carlos Porto, apresentará o Pro-
grama de Modernização daquela corte.

FeijoadaMariscada
Filé de peixe em posta

Peito de frango na chapaContrafilé ao alho

Pratos do Dia

Homem Aranha 2 - Es-
tréia - Peter Parker está

cansado de ser herói. Enquanto


