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Perfil

Revista
homenageia
Ridalvo Costa

Cláudia P. T. de Lyra Costa
Gab. Des. Petrucio Ferreira
Claudia Gomes de Andrade
Vice-Presidência
Andreza Michelly de Andrade
CDRH
Adilson José da Silva
Gold Service

Sábado, 7 de agosto
Nádia Freitas Formiga Farias
Gab Des. José Baptista
Rebeca Piro Costa
Gab. Des. Lázaro Guimarães
Murilo Otávio L. de Melo
Presidência/Recursos

Domingo, 8 de agosto
Antonio Pereira Cavalcanti
Reprografia

EXPOSIÇÃO

Restaurante homenageia os pais

Fim-de-semana
Paralamas do
Sucesso - amanhã,

no Classic Hall. Ingressos: R$ 30 pista e
R$ 15 (meia). O preço dos camarotes
varia de R$ 500 a R$ 700 (10 pessoas).

SHOW

Farenheit 11 de Setembro- Documen-
tário critica o governo Bush e a maneira
como foram conduzidas as investiga-
ções sobre os atentados terroristas de
2001. Nos cinemas Multiplex.

Quem tem medo-  A história
de Chapeuzinho Vermelho serve como
mote do espetáculo, que é fruto de uma
parceria entre Brasil e Portugal. Teatro
Armazém, sábado e domingo, às 21h.
Entrada franca.

A edição de agosto da Revista do
TRF/5ª será em homenagem ao de-
sembargador federal Ridalvo Costa,
em decorrência dos seus 35 anos
de magistratura. O lançamento da
Revista é no dia 18 deste mês às
18h no espaço cultural do edifício
sede, durante coquetel. De acordo
com o diretor da revista, desembar-
gador federal Fran-
cisco Cavalcanti:
“honra-me a edição
desta Revista pela
expressividade da
data que soleniza e
pelo merecimento da
pessoa que agracia”.

TEATRO

CINEMA

Incomum Paixão- Mostra reúne fotos e
histórias curiosas de ilustres pais per-
nambucanos e seus filhos.  A Mostra
está no Shopping Guararapes até 15 de
agosto. Entrada gratuita.

FeijoadaBuchada de bode
Peixe na chapa

ArrumadinhoMaminha à brasileira

Pratos do Dia

Para homenagear o Dia dos Pais, o
Restaurante Talher de Prata, que
funciona no 16º andar deste Tribunal,
oferece no almoço de hoje um caldinho e

A vida tem um jeito todo especial de empatar o jogo,
ela é cíclica:

“Quando um homem percebe que seu pai tinha razão...
... ele já tem um filho que acha que ele está errado”.

uma cerveja a todos os servidores
que são pais. O restaurante
panorâmico do TRF funciona das
11h às 15h.

Autor desconhecido

Homenagem do TRF/5ª aos pais servidores

Dia dos Pais

Formado em Direito pela UFPE, Ricar-
do Bouwman Filho é técnico judiciário
desde janeiro de 90. O recifense
começou na Segurança e Transporte,
trabalhando depois na Secretaria
Judiciária, em seguida na Distribuição
por 5 anos, passou para a Corregedo-

ria onde ficou por 4
anos e está lotado há um
ano e meio no setor de
Recursos. Bowman no
seu tempo livre gosta de
praticar jogging.

Depois de seis anos no TRF,
o técnico judiciário José
Alencar Feitosa Neto, da
Subsecretaria de Informática,
deixará hoje o Tribunal.

Através de concurso público, ingressou
em 93 na Seção Judiciária de Alagoas e
em 98 foi requisitado para o TRF. Agora,
Alencar está voltando para Alagoas.

Servidor se despede


