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Perfil

Galinha ao forno
Lombo recheado
Delícia de frango

Omelete
Filé de peito

Saladas diversas

Pratos do Dia

Maria de Lourdes dos Santos é técnica
judiciária do TRF desde 89. Logo após
sua posse, foi transferida para a Justiça
Federal e voltou ao TRF em 93 para
ser lotada na Subsecretaria de Recur-
sos até 2000, sendo por fim transferida

para a 4ª Turma, onde
trabalha desde então.
Formada em Econo-
mia e Direito pela
UFPE, Lourdes tem
como hobby turismo
ecológico.

Estão prorrogadas até 15 de setembro
as inscrições para o concurso de
monografia pro-
movido pelo TRF/
5ª, sobre o tema
“O Papel Social da
Justiça Federal:
Garantia de Cida-
dania”. O concur-
so é alusivo aos
15 anos desta
Corte.Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

Josimar José Lopes da Silva
Apoio Especial
Sídia Maria Porto Lima
Gab. Des. Francisco Queiroz
Bruno Cyreno Amorim
1ª Turma

Para anunciar basta ligar
para Roberta Abreu

nos ramais
9018, 9019 ou 9021

A diretora da
Subsecretaria de
Informática do TRF 5ª
Maria Alice Giordano e os
servidores do setor
Laureano Montarroyos Fi-
lho e João Carlos Cabral
participaram no auditório
do Hotel Matsubara, em
São Paulo do Encontro
Estratégico das Áreas de
Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação da
Justiça Federal. O evento
teve como objetivo propor
diretrizes, estratégias e ações para o Sis-
tema de Administração Judicial de todo o
país. Na ocasião, representantes do Su-
perior Tribunal de Justiça, do Conselho

da Justiça Federal
e  dos Tribunais
Regionais Fede-
rais apresentaram
suas experiências
de sucesso na
área de
Informática.
O trabalho que
representou o
TRF da 5ª Região
foi apresentando
por João Carlos
Cabral, que
abordou as

Vantagens da Migração
Automática de Dados da Primeira
Instância e Vantagens do
Protocolo Eletrônico Integrado.

Informática do TRF leva trabalhos a SP

O I Encontro de Controle Interno
do TRF/5ª reuniu na Escola de
Magistratura Federal da 5ª Re-
gião, na rua do Brum, represen-
tantes do setor das Seções Judi-
ciárias da 5ª Região. O evento
teve como objetivo compartilhar
experiências em busca do aper-
feiçoamento das atividades de
controle interno, abordando vári-
os temas, como estrutura das uni-
dades de controle interno,
planejamento de atividades e uni-
formização de procedimentos,
entre outros.

TRF/5ª promove
I Encontro de
Controle Interno

O Setor
de Odon-
tologia
do TRF/
5a vem
utilizan-
do, des-
de o ano
passado,
o soft

laser. Trata-se de um equipamento de úl-
tima geração que previne e trata diversos
transtornos bucais, como herpes, aftas e
gengivite. Também conhecido como

laser terapêutico, o soft laser é de baixa
intensidade e pode ser usado isolada-
mente ou em conjunto com outros trata-
mentos. Além disso, ele não produz au-
mento da temperatura e estimula o pró-
prio organismo a produzir substâncias
analgésicas e antiinflamatórias. “Exemplo
bastante comum é o herpes. As aplica-
ções praticamente cessam a crise”, ga-
rante a odontóloga Maria Eleonora
Burgos. O tempo de aplicação varia de
acordo com a extensão da área a ser tra-
tada, mas, geralmente, são necessários
apenas dois minutos.

Soft laser no TRF previne herpes e aftas

Maria Alice
Giodano


