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Gustavo Pacífico Cabral
Gab. do Diretor da Revista
José Manoel Ferreira
Natiflora – Jardim

Dia da Marinha de Guerra

Dia Nacional do Ótico

Noite literária na última Quinta Jurídica

TRF inaugura

iluminação natalina

Pratos do Dia

Omelete de carne

Chester

Guisado de boi

Filé de peito

Lasanha

Carne assada In
fo

rm
aç

õe
s

de
 r

es
po

ns
ab

ili
da

de

do
 r

es
ta

ur
an

te

Presidente fala sobre Administração

Classificados
Conversão de fitas VHS para

DVD. Ricardo, ramal 9088

Antônio Cardoso da
Silva Neto é técnico
judiciário concursado
desde agosto de 2000.
Formado em
Administração de Empresas pela
UFPE, o servidor atua no setor de
Desenvolvimento de Sistemas, mas
já atuou no gabinete do
desembargador federal José Baptista
Filho. Natural do Recife, Antônio
Cardoso gosta de leitura, música e
cinema.

O TRF inaugurou a sua iluminação
natalina. Uma “cortina” de mangueiras
luminosas, com oito metros de altura, se
destaca na entrada do prédio. Mas o
projeto de ilumina-
ção se estende até
o jardim do pátio
externo, onde
dezenove árvores
estão iluminadas
por refletores
verdes.

A presidente do TRF
Margarida Cantarelli proferiu
palestra na Quinta Jurídica
sobre o tema “Administração
do Poder Judiciário”. Na
ocasião, a magistrada
destacou alguns pontos de
sua gestão, nas áreas
Judiciária e de Informática.
Falou também sobre a
interiorização da Justiça Federal,
as obras de construção do Fórum
Social e do Anexo III, os círculos

de conciliação e a redução
da carga processual. A
presidente enfatizou que
“atender bem o jurisdiciona-
do não é nenhum favor e
estamos aqui cumprindo
com o nosso dever”. Ainda
na sua exposição, disse que
só neste ano o TRF pagou
R$ 160,1 milhões em RPVs

e outros R$ 530,5 milhões em
precatórios. Ao final, agradeceu o
empenho dos magistrados e servidores.

A última Quinta
Jurídica do ano foi
marcada no TRF
pelo lançamento
de livros de autoria
de
desembargadores
e juízes federais
da 5ª Região. A
noite literária teve
lugar no hall de
entrada do
edifício-sede e foi
bastante

concorrida. Foram lançados: “Quatro
Estudos Temáticos de Processo
Civil” (desembargador Napoleão
Maia); “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). Na hora da
arte, os atores Geninha da Rosa Borges
e Pedro Oliveira
dramatizaram poemas
selecionados dos
desembargadores
Napoleão Maia,
Petrucio Ferreira,
Ubaldo Cavalcante e
Marcelo Navarro e de
oito servidores.

Serviço de barman e garçom
para final de ano. Tratar com

Marcos (8825.5359) ou Flávio
(8861.2676)

A presidente do TRF Margarida
Cantarelli entregará às 17h da pró-
xima 3ª-feira, no Salão do Pleno,
os prêmios aos vencedores do
concurso de monografia. Na cate-
goria profissional: Dr. George
Marmelstein (1º lugar), Drª Cleoni-
ce Neves (2º) e Dr. Shandor
Lourenço (3º). Na categoria
estudante: Paulo Roberto
Menezes (1º), Márcia Quirino
(2º) e Marcelo Lucena (3º).
Menções honrosas para Dr.
Valdir Soares Fernando (pro-
fissional) e Hilana Beserra da
Silva (estudante). Os prêmios
são patrocinados pela
Caixa.

Monografias
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