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Perfil

Aniversariantes
Maria da Conceição Falcão
Gab Desª Margarida Cantarelli
Maria Bernadete Campelo
Pessoal
Maria da Graça Reis Braga
Recursos
Carlos Souza Sá Barreto
Recursos
José Alberto da Silva
Apoio Especial
Danielle César A C Duca
1ª Turma

Dia do Fonoaudiólogo

Dia do Cronista
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TRF custeia 50% de

Mestrado na UFPE

Noite literária movimenta Quinta Jurídica

Presidente profere

palestra às 17h

Pratos do Dia

Carne assada ao molho de pimentão
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Filé de peito

Charque acebolado
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A gaúcha Rosangela
Denise Vieira Santos
Amarante é técnica
judiciária do TRF/5ª e
atua na Subsecretaria de Recursos. A
servidora trabalhou nove anos na
Seção Judiciária de Sergipe, mas em
2002 conseguiu uma permuta para o
TRF/5ª. Rosangela é formada em
Serviço Social pela Universidade
Tiradentes (Unit). Nas horas vagas
gosta de passear com os cinco filhos.

Um jantar dançante ao som da
Orquestra Minami vai reunir
associados e convidados da
Asserjufe amanhã, a partir das 21h,
na casa de recepções Personalité,
na avenida Conde da Boa Vista. O
buffet da própria casa inclui, além
do jantar e petiscos, uísque, vinho
e refrigerantes. De acordo com o
presidente da Associação, Ayron
Galvão, serão quatro horas de
música ao vivo com um repertório
superdançante. Mas só terão
acesso à festa os associados e
convidados previamente inscritos.

O TRF vai custear 50% do valor do curso
de Mestrado Profissional em Gestão Pú-
blica para o Desenvolvimento do Nordes-
te, da UFPE. São doze vagas destinadas
aos servidores. Os interessados devem
se inscrever até 2ª feira e pagar uma taxa
de R$ 11,00. O curso tem início em
fevereiro, será realizado nas sextas e
sábados e tem duração de 20 meses. O
valor integral do curso é de R$ 790,00.
Mais informações: 2102.2176 (UFPE) e
3425.9307 (CDRH)

A presidente do TRF Margarida Canta-
relli faz hoje a palestra da Quinta Jurídi-
ca, que se realizará na Sala de Turmas,
no 2º andar do edifício-sede, a partir das
17h. Na oportunidade, a magistrada vai
discorrer sobre o tema “Administração
do Poder Judiciário”. De acordo com o
diretor da Escola de Magistratura Fede-
ral da 5ª Região (Esmafe/5ª), desembar-
gador federal Luiz Alberto Gurgel esta
será a última Quinta Jurídica do ano.

Atores fazem hoje

recital de poesias
Atores do teatro pernambucano estarão
participando da Hora da Arte da Quinta
Jurídica de hoje com a dramatização
dos poemas de autoria de magistrados
e servidores selecionados para esta
apresentação. Os autores dos poemas
mais aplaudidos receberão prêmios
especiais.

TRF inaugura iluminação natalina
A presidente do TRF Margarida
Cantarelli inaugura às 18h de hoje a
iluminação natalina do edifício-sede,
dentro da programação da Quinta
Jurídica. A entrada principal do TRF
será coberta por uma cortina

mangueiras luminosas com oito metros
de altura. Já as árvores do pátio interno
serão iluminadas por 27 refletores
verdes, enquanto as janelas ovais do 2º
andar e a grade de entrada do Tribunal
receberão iluminação especial.

A Quinta Jurídica de hoje será
marcada por uma noite literária. É que
cinco magistrados estarão lançando
no hall de entrada do edifício-sede
livros jurídicos de sua autoria, logo

após a palestra da
presidente Margarida
Cantarelli. São os seguintes
títulos: “Quatro Estudos
Temáticos de Processo
Civil” (desembargador
Napoleão Maia Filho);
“Jurisdição, Ação (Defesa) e
Processo” (desembargador
Francisco Wildo); “Controle
Jurisdicional da
Administração Pública”
(juíza federal Germana

Moraes); “O Conflito entre o Direito
de Propriedade e o Meio Ambiente e
a Questão da Indenização das Áreas
de Preservação Florestal” (juiz
federal Raimundo Campos Jr.); e “A
Eficiência da Lei de Improbidade
Administrativa e o Foro por
Prerrogativa de Função” (juiz federal
Frederico Wildson Dantas).


