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TERÇA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Juiz Federal
Leonardo Resende Martins
SJAL

Maria Valéria Vila Nova da Fonseca
Plenário

Francismar Ribeiro Lopes
Cerimonial

Mª da Glória Chiappetta dos Santos
Gab. Des. José Baptista

Manuela de Oliveira Alencar
Gab.Des. Rogério Fialho (convocado)

Amanda Bezerra de Almeida
Gab.Des. Rogério Fialho (convocado)

Presidente do TRF5 visita obras no Sertão.

No último final de
semana, a Justiça
Federal em
Pernambuco
realizou um mutirão
de audiências na
Região Agreste do
Estado com o
objetivo de agilizar
processos com
pedidos de benefícios da
Previdência Social que
tramitam na Subseção
Judiciária de Garanhuns,
onde funcionam a 23ª Vara
e um Juizado Especial
Federal. Além do juiz
federal
André
Carvalho
Monteiro
(titular da
23ª Vara),
participa-
ram como
voluntários
os magis-
trados José Baptista de Almeida Filho
Neto, César Arthur de Carvalho e Marco

A partir desta semana,
a área de fotografia do
TRF5 está sob a res-
ponsabilidade do ser-
vidor Getúlio Bessoni.
O profissional reúne o
gosto pela arte foto-
gráfica e o conhecimento de
informática, que permitem
cuidar do armazenamento
das fotos de maneira acessí-
vel e organizada. Para a
diretora geral Sorária Caio, “o
Tribunal precisa guardar a sua
trajetória da melhor forma possível para
que facilmente o trabalho seja divulgado.
Esse acervo é parte da memória do TRF”.

Encerram hoje as inscrições para o
vestibular da Faculdade Maurício de
Nassau, que concede aos servidores e
seus dependentes diretos um desconto
de 20% no valor das mensalidades de
diversos cursos da instituição. A prova de
seleção será realizada no próximo
domingo (29 de julho). Mais informações:
3413.4611 ou www.mauricionassau.com.br.

Servidor tem desconto
em faculdade

Getúlio assume
área de fotografia

Mutirão agiliza pauta de
julgamentos em Garanhuns

Bruno Miranda Clementino,
de Pernambuco, e Cíntia
Brunetta, Leonardo Martins,
Frederico Wildson e
Rubens Canuto Neto, de
Alagoas. O Presidente do
TRF5, desembargador
federal José Baptista de
Almeida Filho e o

Corregedor-geral da 5ª
Região,
desembargador
Francisco Wildo
Lacerda Dantas
acompanharam o
mutirão, que atendeu
cerca de 900 pessoas.
A Subseção de
Garanhuns atende 33

municípios da região. O juiz federal
André Carvalho Monteiro ressaltou a
importância do trabalho voluntário e a
integração entre magistrados de várias
regiões, proporcionando a rica troca de
experiências. “O esforço concentrado
demonstra que os juízes estão preocu-
pados com o crescimento da demanda
por justiça e comprometidos com a
rápida solução dos litígios”, concluiu.
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Não é apenas no
verão que os médi-
cos aconselham a in-
gestão de bastante lí-
quido. No inverno, é uma
medida preventiva contra os
sintomas de gripes e resfriados,
como a tosse, coriza, febre, mal
estar e falta de
apetite. O uso de
agasalhos leves e
uma alimentação sau-
dável também são
indicados.

Fonte: http://
www.hportugues.com.br/saude/cuidados/inverno

Francisco Wildo,
José Baptista e
André Monteiro


