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Dia da Cavalaria

Dia da Cozinheira

Mães recebem homenagem no TRFGabriel Chalita
encerra Encontro
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Camarão ao molho de tomate
Maionese de camarão

Galinha guisada com batatas
File à parmegiana

Filé de Peixe
Chester

Paraibana de João
Pessoa, Maria
Verônica Lima

Tavares é analista
judiciária e trabalha

na Subsecretaria de
Pessoal. Ingressou

neste Tribunal
através de concurso público, em junho

de 1989. É formada em Direito pela
Universidade Federal de Pernambuco.

A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli participa da Semana de
Atualização Jurídica, que acontece hoje,
às 8h30, no auditório G da Unicap,
proferindo palestra sobre “União Civil”.

De hoje até sexta-feira, o
restaurante do TRF/5ª estará
promovendo o Festival de
Camarão. Durante esta
semana, serão servidos dois
pratos diferentes à base do
crustáceo, começando com
maionese de camarão e
camarão ao molho de tomate.

Com uma palestra sobre “Dez
Mandamentos da Ética”, o secretário
estadual de Educação de São Paulo,
professor Gabriel Chalita, encerrou
sábado passado o II Encontro
Regional de Juízes Federais, que
reuniu cerca de 70 magistrados no
Summerville Beach Resort, de Muro
Alto. Na ocasião, Chalita disse que “o
juiz não pode deixar de pensar na
Humanidade quando está julgando”.
Abordando questões filosóficas,
afirmou ainda que “o caminho da
ética está ligado ao caminho em
direção à felicidade”.

Com uma exibição do Coral e uma
apresentação do ator Reinaldo de
Oliveira, o TRF homenageou o Dia das
Mães, na última sexta-feira. Durante a
homenagem, um telão exibiu fotos de
servidores com suas mães. A violinista
Clarice Amazonas também fez uma
apresentação especial, ao lado do violo-
nista Martins. Em seguida, a presidente
Margarida Cantarelli entregou os

certificados de participação da II
Mostra de Arte dos Servidores.
Outro ponto alto do evento foi a
entrega da faixa de Mãe do Ano do
Garça, pela presidente Margarida
Cantarelli à servidora Carmem
Motta. Um sorteio de brindes do
Boticário e do Imip e um coquetel
encerraram a homenagem que
contou com patrocínio da Caixa.

Os servidores do TRF/5a Nely Pontual e
Jasiel Maranhão, do setor de Distribuição,
participaram de curso sobre a Tabela
Única de Assuntos (TUA), no TRF/4a, em
Porto Alegre. Um dos objetivos da TUA é
aprimorar o controle de prevenção a partir
de assuntos melhor detalhados. A tabela
já está sendo usada no TRF/5a.

Servidores fazem
curso sobre Tabela
em Porto Alegre

Ana Leopoldina com a
mãe Margarida Cantarelli

Reinaldo de
Oliveira

Margarida e Chalita no
encerramento do Encontro


