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Dia do Músico

Dia Internacional do
Livro

Risolete Celi Wor
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Cynara Vilela Guerra
Lourenço é analista ju-
diciária concursada do
TRF, desde agosto de
2000. Formada em Di-
reito pela Universidade
Federal de Pernam-

buco, a servidora atua no gabinete do
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, desde que ingressou
neste Tribunal. Natural do Recife,
Cynara gosta de assistir bons filmes,
leitura e praia.

A diretora em exercício do Foro da
seção Judiciária de Sergipe, juíza fe-
deral Telma Maria Santos, entregou a
Medalha do Mérito Ministro Geraldo
Barreto Sobral ao governador João
Alves Filho e ao ex-governador
Albano
Franco,
durante
solenida-
de realiza-
da no au-
ditório do
Tribunal
de Contas
do Esta-
do, em
Aracaju.
Esta foi a
primeira
vez que a
recém-
instituída
condeco-
ração agraciou duas personalidades
em reconhecimento aos serviços
prestados à Justiça Federal naquele
Estado. O nome da medalha repre-
senta uma homenagem ao ministro
aracajuano que inaugurou primeira-
mente o Tribunal Federal de Recur-
sos e, mais tarde, o Superior Tribunal
de Justiça, com destacada atuação
nas duas cortes.

SJ de Sergipe

entrega medalhas

Juízes aderem ao

Soldado Cidadão

Os juízes federais Francisco Barros
Dias, Janilson Siqueira, Walter Nunes,
Manuel Maia de Vasconcelos e os juízes
federais substitutos Eduardo Guimarães,
Francisco Glauber, Jailsom Leandro e
Marco Clementino, todos da Seção Judi-
ciária potiguar, estão apoiando o projeto
Soldado Cidadão no Rio Grande do Nor-
te. Iniciados em setembro, os cursos vão
até o final do ano. Os magistrados atuam
como palestrantes e debatem sobre o
tema Cidadania, para turmas distintas.

Quinta Jurídica abre

espaço para poetas

divulgarem sua obra
A próxima Quinta Jurídica, que se realiza-
rá no Salão do Pleno, dia 9 de dezembro,
vai apresentar em sua hora de arte os
poetas do Tribunal - magistrados e servi-
dores. Uma dupla de atores do teatro
pernambucano interpretará os poemas
selecionados, e os três poetas mais
aplaudidos receberão uma premiação
especial. Além da leitura dramatizada dos
poemas, a Escola de Magistratura Fede-
ral (Esmafe) pretende imprimir uma bro-
chura dos poemas que comporão o reci-
tal. Assim, se você é poeta, ainda que
bissexto, encaminhe seu texto hoje mes-
mo aos cuidados de Humberto Vascon-
celos ou Nancy Freitas, na Esmafe.

Administração da

Justiça é tema de

palestra no Pleno
A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli faz a palestra da próxi-
ma Quinta Jurídica, marcada para
as 17h do próximo dia 9 de de-
zembro. Na ocasião, a magistrada
vai discorrer sobre o tema “Admi-
nistração do Judiciário”, destacan-
do aspectos administrativos de
sua gestão como presidente des-
ta Corte. Esta será a terceira ver-
são do projeto Quinta Jurídica,
desde sua implantação, pelo
desembargador Luiz Alberto
Gurgel, e a última do ano promovi-
da pela Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região (Esmafe/5ª).

Noite literária reúne

convidados no TRF
Foi dos mais con-
corridos o lança-
mento do livro
“Conferências
Pronunciadas na
Europa”, do pro-
fessor e advoga-
do Roque de Brito
Alves, na última
quarta-feira, no
Espaço Cultural,
do TRF.

Telma Santos
e João Alves Filho

Telma Santos
e Albano Franco


