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Perfil

Maria Alice
Giodano

Patrícia Machado Motta
Controle Interno
Isabela Lessa A P Ribeiro
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Classificados

Encontro debate
Previdência

Formandos da
Unicap encerram
curso no TRF

Pratos do Dia

Tomate previne o
câncer de próstata

Bobó de camarão
Delícia de frango

Bife à caçarola
Beijupirá à moda

Filé de peito na chapa
Rocambole

Panqueca de carne

Dia do Padre

Dia da Campanha Educativa
de Combate ao Câncer

Vendo câmara digital
Olympus D390 com zoom
(nova). R$ 850,00. Tratar:

Ubiratan (9229)

A recifense Simone Coe-
lho Nunes Falcão ingres-
sou no TRF através de
concurso em 89 como
técnica judiciária. Cedida para a Seção
Judiciária de Pernambuco, retornou
para esta Corte, passando a trabalhar
na 1ª Turma até 96, quando foi para o
gabinete de Dr. José Maria Lucena.
Formada em Direito pela UFPE e
concluindo pós-graduação em Direito
Público pela mesma universidade,
Simone é também artista plástica.

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Formandos da turma de Direito
2004.01 (Noite) da Universidade
Católica de Pernambuco estarão
reunidos no Salão do Pleno, a
partir das 19h da próxima segun-
da-feira, dia 9, para a Aula da
Saudade. O professor de Direito
Comercial Vaudirilo Guerra minis-
trará a aula de encerramento. O
TRF foi escolhido pelos próprios
formandos, por ser uma casa de
Justiça. “Queríamos fazer esta
aula num lugar bonito e significati-
vo para marcar a conclusão do
curso”, afirmou Luiz Keherle, da
comissão de formatura.

O corregedor
regional da Justiça
Federal,
desembargador José
Baptista de Almeida
Filho, acompanhou
em Campina Grande
os trabalhos da

correição anual nas duas varas daquela
Subseção Judiciária. No processo de
correição, o corregedor procura saber
como andam os processos e como
estão tramitando. Na próxima semana
será a vez de visitar a Subseção
Judiciária de Sousa, cuja única vara foi
instalada recentemente.

José Baptista
faz correição em
Campina Grande

RESTAURANTE DICA DE SAÚDE

Até o dia 13 deste mês, os advogados
têm um desconto especial de 20% nas
despesas com refeições no restaurante
panorâmico do TRF, que continua aberto
ao público, das 11h às 14h para almoço
e das 15 às 18h para lanche, de segunda
a quinta-feira, e das 11h às 14h para al-
moço nas sextas. De acordo com o pro-
prietário do restaurante, Carlos Moura,
esta é uma homenagem à classe dos
advogados.

O câncer de próstata tem sido muito
freqüente, mas apresenta grande chance
de cura quando diagnosticado precoce-
mente. E esse diagnóstico é feito através
de análise histopatológica do tecido
prostático obtido por agulha de biópsia
guiada por ultra-sonografia transretral.
Várias substâncias e alimentos têm
mostrado uma ação preventiva no câncer
de próstata, como o tomate, por possuir
licopeno, e as vitaminas E, C e D.

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
Advogados têm
20% de desconto

Os servidores do Conselho da Justi-
ça Federal (CJF), João Botelho e
Marlon Silva Maia, que estiveram reu-
nidos no Recife participando do En-
contro de Sistema de Recursos Hu-
manos, permanecem na cidade para
acompanhar outra reunião, hoje, das
8h às 15 h, na Escola de Magistratura
Federal. Deste encontro estarão
participando, ainda, os servidores do
TRF/5ª que lidam com legislação de
pessoal, aposentadoria, controle
interno e folha de pagamento desta
Corte e das seis Seções Judiciárias
da 5ª Região. Na oportunidade serão
discutidas as mudanças trazidas pela
emenda constitucional 41 (19/12/03)
em relação à Previdência Social.


