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feriado nacional

Sergipe em festa homenageia

Margarida Cantarelli nesta quinta

Pintores expõem quadros no TRF
Natural de Escada (PE), Nivaldo da
Costa Vasco Filho é técnico judiciário
concursado desde 97. Foi inicialmente
lotado no setor de Acordãos, mas
desde 99 está atuando na Revista.
Com o curso superior incompleto em

Engenharia Civil, Nival-
do, que é católico prati-
cante, gosta de estudar
Matemática, tendo
apenas como outro lazer
ir a Porto de Galinhas
com a família.

Em cumprimento à Lei nº 662, de 6 de
abril de 1949, o TRF encerra seu
expediente às 13h de amanhã para
retomar suas atividades na próxima
terça-feira, 16. Na segunda-feira, 15,
data dedicada à Proclamação da
República, não haverá expediente nesta
Corte. Este será o último fim de semana
prolongado neste ano.

Uma exposição coletiva de arte vai reunir
trabalhos de dezenove pintores
pernambucanos no Espaço Cultural do
TRF/5ª. A mostra acontece de 16 a 26
deste mês, e estará aberta à visitação
pública de segunda
a quinta-feira, das
12h às 19h, e nas
sextas-feiras das 8h
às 13h. A exposição
representa mais um
evento cultural na
agenda do TRF.

Classificados
A representante da Chloro-

phylla estará hoje no posto da
Asserjufe, no térreo, das 13h

às 18h, oferecendo a linha de
cosméticos da marca. A

compra pode ser parcelada
em até 3 vezes. Mais

informações, ramal 9381.

O poeta e escritor
Majela Colares recebeu
no último dia 20 de
outubro, o prêmio Per-
sonalidade Cultural do
Ano 2004, concedido
pela UBE - União
Brasileira de Escritores
(Rio de Janeiro), pelo
conjunto de sua obra, em especial
pelo livro mais recente “O Silêncio
no Aquário”, edição bilíngüe
português-alemão, traduzido por
Curt Meyer-Clason. Majela Colares
é assessor do desembargador
José Maria Lucena.

Majela Colares é

premiado no RioO povo de Sergipe home-
nageia a presidente do
TRF/5ª Margarida Canta-
relli com a outorga do
título de Cidadã Sergi-
pana, na manhã de hoje
durante sessão solene,
na Assembléia Legislativa
do Estado. Em seguida, a
juíza federal Telma San-
tos, da 3ª Vara da Seção
Judiciária de Sergipe, na
condição de diretora em
exercício do Foro, preside solenidade
em homenagem à presidente do TRF/
5ª, na tarde de hoje. A sessão solene
acontece no auditório do Tribunal de

Contas do Estado, em
Aracaju. Na ocasião,
Telma Santos entrega
placa de agradecimento à
desembargadora federal.
Logo após, haverá
exibição de fotos que
resumem a carreira
pública de Margarida
Cantarelli, durante
apresentação da soprano
Raquel, que interpretará
“Amigos para Sempre” e

“Canção da América”. Na mesma tarde,
será inaugurado o Juizado Especial
Federal – Fórum Desembargadora
Federal Margarida de Oliveira Cantarelli.


