
Jornal Mural Diário
Produzido pelas Seções de

Comunicação Social
e de Editoração Eletrônica

Fotos: Narciso Lins
www.trf5.gov.br

1616161616quarta

F
ev

er
ei

ro

F
ev

er
ei

ro

F
ev

er
ei

ro

F
ev

er
ei

ro

F
ev

er
ei

ro

2
 0

 0
 5

Edição nº 204

Aniversariantes

Perfil Recadastramento de
programas sociais
do TRF termina 6ª

Sorária assume a
Diretoria-Geral

Pratos do Dia

Classificados

A DAMS lembra aos servidores desta
Casa que no próximo dia 18 encerra-se o
prazo de recadastramento nos progra-
mas de auxílio-alimentação e auxílio-
transporte. No caso dos requisitados é
necessária a apresentação de uma de-
claração do órgão de origem comprovan-
do que o servidor não recebe esses be-
nefícios. O formulário de
recadastramento está na Intranet.

A Diretoria-Geral do TRF/5ª tem nova
titular desde a última sexta-feira. Tra-
ta-se da ex-diretora administrativa
Sorária Caio, que assumiu o cargo no
lugar de Otto Benar, que voltou às
suas atividades na iniciativa privada.
Para a Diretoria Administrativa foi no-
meado o diretor de Orçamento e Fi-
nanças, Luiz Albuquerque, que pas-
sou a acumular as funções. As mu-

danças foram de-
terminadas pela
presidente Margari-
da Cantarelli e têm
por finalidade o
processo de transi-
ção para a nova
gestão.

A recifense Nancy Moreira de Barros
Freitas é supervisora do Programa So-
cial de Trabalho Educativo – que aten-
de aos estagiários de nível universitá-
rio, na Esmafe. Nancy é requisitada à
Secretaria de Saúde do Estado de
Pernambuco desde 98.
Formada em Terapia
Ocupacional, pela Univer-
sidade Federal de
Pernambuco, gosta de as-
sistir filmes e passear nas
horas vagas.

A Associação da Imprensa de
Pernambuco (AIP), a União Brasileira de
Escritores – Seção de Pernambuco
(UBE-PE) e o Tribunal Regional Federal
da 5ª Região (TRF/5ª) estarão lançando
na próxima sexta-feira, às 15h, no Salão
do Pleno, o livro “Doutor Roberto”. Para
assinalar o lançamento, o jornalista e pu-
blicitário Mauro Salles vai proferir pales-
tra sobre “Presente e Futuro do Jornalis-
mo e da Comunicação”. O livro escrito a
oito mãos reúne depoimentos inéditos
de pessoas que conviveram com um ho-
mem que entrou para a história das co-
municações no Brasil: Roberto Marinho.
O secretário estadual de Cultura do Rio,
Arnaldo Niskier, escreve sobre o educa-

Livro sobre Roberto Marinho é lançado
no TRF com palestra de Mauro Salles

dor; Mauro Salles sobre o jornalista;
o diretor da Escola de Direito da
Fundação Getúlio Vargas, Joaquim
Falcão, escreve sobre o homem de
cultura; e o empresário Antonio
Carlos de Almeida Braga, o
Braguinha, fala de Roberto Marinho
como desportista. Os quatro auto-
res de “Dr. Roberto” estarão pre-
sentes no lançamento, juntamente
com os filhos de Roberto Marinho –
Irineu, João Roberto e José
Roberto – e a viúva Lily Marinho,
que faz a apresentação do livro. A
presidente do TRF/5ª
desembargadora federal Margarida
Cantarelli encerra o evento.

“Dr. Roberto” reúne fotografias inéditas

Dia do Repórter

Myriam Temporal Bessoni
Informática

Conversão de fitas VHS para
DVD. Ricardo, ramal 9088

Vendo videogame Nintendo-
64 com três jogos e dois con-
troles. Tratar com Eduardo no

ramal 9700.

Panqueca de frangoPeixe à portuguesaCarne assada com pimentãoFilé de peitoLasanha aos 4 queijos

Roberto Marinho completaria cem anos
no final de 2004. Mas boa parte de sua
vida está registrada em um acervo foto-
gráfico, mantido por dona Lily Marinho.
Algumas dessas fotografias até então
inéditas compõem o livro, ilustrando as

muitas recodações dos amigos que es-
creveram “Doutor Roberto”. “Nós temos
aí fotografias que só foram vistas por
ele, por dona Lily e pelo fotógrafo que se
perdeu no tempo”, observa Arnaldo
Niskier.
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