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Quinta Jurídica movimenta TRF amanhãMargarida faz

palestra amanhã

em Caruaru

Embaixadora da

Costa do Marfim

visita Tribunal

Pratos do DiaStrogonoff de filé com talharimPanqueca de carneFrango ao mel de engenhoFilé de peixe à dorèFilé de peito na chapaBolinho de bacalhau In
fo

rm
aç

õe
s

de
 r

es
po

ns
ab

ili
da

de
do

 r
es

ta
ur

an
te

Natural de Natal (RN), Virgí-
nia Coeli Brito Damasceno é
analista judiciária concursada
desde 93. Formada em En-
genharia Química e em Direito pela
Unicap, é também pós-graduada em
Engenharia da Segurança do Trabalho
pela Fesp e em Direito pela Escola de
Magistratura do Trabalho. A funcionária
começou na Distribuição e hoje atua no
gabinete do desembargador Paulo
Roberto. Nas horas livres gosta de ler,
ouvir música, assistir a peças de teatro,
ir a shows, ver filmes e viajar.

A Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região
(Esmafe/5ª) estará
promovendo amanhã, a
partir das 17h, no seu
auditório, a segunda
edição da Quinta Jurídi-

ca. Desta vez, o palestrante será o de-
sembargador federal Francisco de
Queiroz Cavalcanti que abordará o tema
“O Novo Regime Constitucional do Ser-
vidor Públlico”. De acordo com o diretor
da Esmafe, desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria, na ocasião have-
rá a hora da arte – momento musical “A
alma brasileira no som do Nordeste” -,
com apresentação da Orquestra Retratos
do Nordeste interpretando clássicos da
música regional. A seguir, os
participantes do evento poderão
prestigiar a exposição fotográfica de
lançamento do projeto “Todos cantam
sua terra”. A mostra é
uma coletânea de painéis
fotográficos coloridos
que revelam
monumentos, paisagens
e arquitetura das seis
capitais da 5ª Região.

Acompanhada pelo deputado fede-
ral Marcos de Jesus, a embaixado-
ra da Costa do Marfim, Colete La-
dim, fez visita de cortesia à presi-
dente Margarida Cantarelli. Na oportuni-
dade, a diplomata africana se mostrou
entusiasmada com o fato de um Tribunal
Regional ser dirigido por uma mulher.
Colete Ladim ficou encantada com a
paisagem privilegiada do Recife Antigo,
que se tem do TRF, e elogiou as moder-
nas instalações desta Corte, destacando
o Salão do Pleno, o Espaço Cultural no
hall de entrada e a capela.

A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli estará amanhã, em Caruaru,
proferindo palestra no I Congresso
de Direito Privado do Agreste. O
encontro promovido pela Faculdade
de Direito de Caruaru acontece no
seu auditório.  Às 20h, Margarida
Cantarelli vai abordar o tema “Pensão
concedida a homossexuais”. O
encontro será aberto meia hora antes,
com uma conferência do professor
italiano Paolo Cappelini, da
Universidade de Florença, sobre “O
mito da Lex Mercatória: O Direito na
considerada globalização”.

O Gabinete do Desembargador Marcelo Navarro está
selecionando estudantes de Direito para estágio remunerado e preenchimento
imediato de uma vaga e formação de banco de reserva. As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas hoje e amanhã na DAMS, Anexo II (Rua do Brum, 216, Recife
Antigo).
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Esmafe sorteia

passagem aérea
Os setenta primeiros servidores (do
quadro ou requisitados) que compare-
cerem à Quinta Jurídica amanhã, na
Escola de Magistratura, em homenagem
ao Dia do Servidor, estarão concorrendo
ao sorteio de uma passagem aérea
Recife - Rio - Belo Horizonte - Recife.
Para concorrer, o servidor deverá
imprimir o cupom  anexado à versão
virtual desta edição, recortá-lo e
depositá-lo em urna no auditório da
Esmafe. O sorteio acontece no final da
Quinta Jurídica.

Estágio de Direito


