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Perfil

Aniversariantes
Vladislave Ferreira Leite
Recursos
Nicielma Cavalcanti Lemos
Diretoria Geral
Telma R Vasconcelos Motta
Judiciária
Augusto César D Almeida
Judiciária
Valdir Pimentel de Oliveira
TGS
Sábado
Cláudio Valença Porto Filho
Gab. Des. Francisco Queiroz
Mariana Doherty Ayres
Recursos
Domingo
Nadja Santiago de Mello
Controle Interno
Bruno F Santos Lemos
Gab. Des. Ubaldo Ataíde
Alexandra S dos Santos
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Mostra e Feira
obtêm pleno êxito

Apoliano é cidadão de Campina Grande

Geraldo Apoliano é
novo cidadão de
Campina Grande

Americana profere
palestra na Esmafe

Tem futebol amanhã

Mororó lança livro
hoje no restaurante
Assessor do
desem-
bargador
José Baptis-
ta, o analista
judiciário
Wolney
Mororó lan-
ça às 12h de hoje, no restaurante
panorâmico do TRF, seu livro de poesias
“Soletrando”. Na oportunidade, haverá
recital de cantoria de Reinivaldo Pinheiro.

O recifense Wlastimil
Dias de Souza é
técnico judiciário
concursado desde 93,
quando passou a atuar
no gabinete do
desembargador
Ridalvo Costa. O servidor é formado
em Direito pela Aeso. Nas horas de
folga, pratica pesca litorânea em
Itamaracá, usando vara e molinete para
pegar desde arraias a ciobas.

A terceira rodada do campeonato
dos servidores do TRF/5ª acontece
amanhã, no Jiquiá, com os
seguintes jogos: BxE e CxD.

O desembargador federal
cearense Geraldo
Apoliano é o mais novo
cidadão honorário de
Campina Grande, na
Paraíba. O título foi
entregue ao magistrado
pela vereadora Maria
Lopes Barbosa, autora da
proposta de homenagem,
durante concorrido ato
solene no plenário da
Câmara Municipal daquela

cidade paraibana. O
presidente da Câmara,
vereador Romero Veiga,
esteve à frente da
solenidade que foi
prestigida pelos
desembargadores federais
Margarida Cantarelli
(presidente do TRF/5ª),
Paulo Gadelha e Ivan Lira
de Carvalho (convocado) e
pelo juiz federal Rogério
Fialho.

A Esmafe/5ª estará promovendo na
próxima segunda-feira, palestra da
professora norte-americana Toni Fine
sobre “Sistema Judiciário Norte-
americano com foco em modelos e
aspectos que podem ser úteis ao atual
debate da reforma do judiciário
brasileiro”. A palestra será aberta ao
público e contará com tradução
simultânea, a partir das 15h, na sala das
Turmas, no 2ª andar deste edifício-sede.
Toni Fine é diretora de Programas
Internacionais e de Pós-Graduação da
Faculdade de Direito Cardozo, em Nova
York, e já dirigiu os programas de direito
global, e de pós graduação em
jurisprudência comparada na Faculdade
de Direito de Nova York University (NYU).

Os oito trabalhos selecionados na 5ª
Região da Justiça Federal foram
apresentados, ontem, durante a I
Mostra Regional de Trabalhos da
Qualidade. A Mostra contou com
participação de juízes federais e
servidores do TRF/5ª e das Seções
Judiciárias, além de estudantes de
Direito. O evento serviu para o
Tribunal e as SJs divulgarem suas
práticas judiciárias. “O principal
objetivo da Mostra foi atingido, ou
seja, a integração entre os trabalhos
da 5ª Região”, destacou a superviso-
ra do Escritório da Qualidade, Rosi-
lene Diniz. Os participantes da Mos-
tra, que tiveram seus trabalho apre-
sentados, receberam um troféu com
a reprodução do caboclo-de-lança.
Por sua vez, a Feira de Serviços da I
Mostra Regional da Qualidade mos-
trou o funcionamento do TRF/5ª para
os servidores e seu público externo.
“A feira promoveu a integração dos
servidores com outros setores, e
representou a oportunidade de cada
setor do Tribunal mostrar o seu
trabalho”, resume Rosilene Diniz. No
final do evento, foi sorteado entre os
participantes da feira um final de
semana, em Fortaleza.

Wolney Mororó


