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Bacalhau ao Pipo
Medalhão de peito

Filé de peixe empanado
Frango assado

Rocambole de carne
Lasanha

Pratos do Dia

Perfil

Estão abertas até 15 de junho as
inscrições para o concurso de monografia

promovido pelo
TRF/5ª, sobre o
tema “O Papel
Social da Justiça
Federal: Garantia
de Cidadania”. O
concurso é alusivo
aos 15 anos desta
Corte.
Informações:
www.trf5.gov.br

TRF tranqüiliza
segurados da
Sul América

Mostra fotográfica homenageia mães

Aniversariantes
Monografia
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Dia do
Juiz do Trabalho

Dia do
Goleiro

Hoje é dia de Coral

Mandarino substitui
Lázaro Guimarães

Classificados

Servidores interessados em render home-
nagem às suas mães já têm um modo to-
do especial de fazê-lo: participar de uma
mostra fotográfica através de datashow,
dia 7 de maio, durante solenidade alusiva

ao Dia das Mães. Para isso basta
que entreguem as fotos com suas
mães a André Garcia ou Rachel
Hopper, na Editoração Eletrônica,
para que sejam escaneadas.

Como acontece toda segunda-
feira, o maestro Ricardo Farias
estará à frente do ensaio do Coral
do TRF, a partir das 12h no 16º
andar desta Corte. No momento o
grupo ensaia uma peça especial
para o Dia das Mães (A Paz do
Meu Amor, de Luiz Vieira).
Se você está interessado em
participar do grupo, inscreva-se no
local do ensaio e faça o teste vocal
para classificar sua voz. É muito
importante sua participação.

A DAMS, responsável pela gestão
dos Planos de Saúde no TRF/5ª,
tranqüiliza os servidores em relação
aos últimos acontecimentos envol-
vendo a classe médica referenciada
e a Sul América. E aproveita a opor-
tunidade para acrescentar as seguin-
tes informações: 1. As restrições
observadas até agora dizem respeito
apenas aos procedimentos de con-
sulta. Os demais procedimentos, in-
cluindo urgências, emergências,
internações, exames laboratoriais
etc, não estão sujeitos a nenhum tipo
de contestação. 2. Os desencontros
entre a classe médica e as empresas
de Plano de Saúde não ocorrem ape-
nas em relação à Sul América nem
estão restritos a esta ou àquela cida-
de ou região. Por essa razão, embora
seja razoável que a administração do
Tribunal atue inclusive com a pers-
pectiva de denúncia do contrato, é
preciso considerar que a vinculação a
outra empresa dependerá de proces-
sos de grande complexidade, por
isso que a matéria exige o máximo
de cautela. 3. A Divisão se coloca à
inteira disposição de todos. Acionem
os telefones 3425-9865 (Vânia) ou
3425-9870 (Roberta); ou ainda, a Sul
América, 0800.900500.

Em gozo de licença prêmio de 12 de abril
a 16 de junho, o desembargador federal

Lázaro Guimarães
está sendo substituído
nesse período pelo
juiz federal e agora
desembargador
federal convocado
Ricardo Mandarino, da
1ª Vara da Seção
Judiciária de Sergipe.

Pernambucano do Recife, Sérgio
Caetano da Silva é diretor da Primeira
Turma, no TRF/5ª, onde ingressou em
junho de 1989, através de concurso
público. Nesta Corte
ocupou o cargo de
supervisor de Publica-
ção de Acórdãos.
Sérgio formou-se em
Direito, em 1987, na
Universidade Católica
de Pernambuco.

Vendo Pólo Classic 97, azul-
marinho, completo. Tratar:

Eduardo Vaz (Ramal 9078)

Vendo Fiesta Classe 2000,
completo, cor prata. Tratar:

Marcelo (8813.6385)
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