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Aniversariantes

Perfil

Margarida recebe medalha O Pacificador
Gabinete de Paulo

Roberto tem outro

professor da UFPE

Asserjufe convoca

associados para

assembléia-geral

Gesival Guilherme Oliveira
Telefonia
Gileno Ferreira de Lima
Orçamento e Finanças
Rodrigo Lins de Lima
Gab. Des. Francisco Wildo

Pratos do DiaFígado aceboladoBode guisadoQuiabada
Agulhão branco na chapaCarne ao molho ferrugem

Dia do Ibama

Classificados

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

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

ramal 9700.

Maria da Conceição Rocha Gordilho é
oficiala de Gabinete, na Segunda Tur-
ma, do TRF/5ª. Conceição nasceu em
São José da Laje (Alagoas) e é requisi-
tada por esta Corte ao Tribunal de Jus-

tiça de Pernambuco,
desde 1995. Formada
em Direito, pela Univer-
sidade Federal de
Pernambuco, gosta nas
horas vagas de passe-
ar, ler e curtir os filhos e
netos.

Terence Dorneles Trennepohl,
chefe de gabinete do desem-
bargador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima, foi
aprovado no concurso para
professor substituto de Direito
Financeiro e Tributário, da
UFPE. Terence passou por
três etapas – prova escrita, prova
didática e análise curricular – até
ser aprovado. Ele já começou a
lecionar na UFPE e ainda dá aulas
na pós-graduação da Faculdade
Salesiana (Direito Ambiental), na Di-
mensão Jurídica - Curso Damásio
de Jesus, preparatório para o
Mestrado em Direito Tributário, e na Fa-
culdade Guararapes (Direito Ambiental).

Na próxima quinta-feira, a Asserjufe esta-
rá realizando assembléia-geral, a partir
das 14h, no auditório da Esmafe e às
17h30 na Sala de Treinamento do edifí-
cio-sede da Justiça Federal, na Avenida
Recife. Na pauta, prestação de contas,
reajuste de contribuição, sede social e
informes.

Diretores de Foro se reúnem no TRF

Diretores de Foro e secretários-adminis-
trativos das Seções Judiciárias da 5ª Re-
gião estiveram reunidos durante todo o
dia de ontem, no 15º andar do Tribunal,
sob a presidência da desembargadora
federal Margarida Cantarelli. Durante o
encontro foram discutidas detalhada-
mente questões relevantes, como o
planejamento e a avaliação dos setores
de Informática, Orçamento e Finanças e
Secretaria Judiciária.

A presidente margarida Cantarelli re-
cebeu na noite de ontem o diploma
de consagração e a medalha “O Pa-
cificador da ONU Sérgio Vieira de
Mello”. A solenidade ocorreu nos sa-

lões do Instituto Ricardo
Brennand. O lord presidente
do Parlamento Mundial para
Segurança e Paz, Viktor Busá,
o embaixador e ministro pleni-
potenciário Luiz Antônio do
Nascimento e o deputado do
Parlamento Leopoldo de
Albuquerque conduziram a
cerimônia de entrega da me-
dalha aos homenageados.
Entre as personalidades ho-
menageadas destacam-se
ainda a governadora do Rio
Grande do Norte, Wilma de
Faria, e o governador da
Paraíba Cássio Cunha Lima.

A saudação aos homenageados foi feita
por Leopoldo de Albuquerque. O empre-
sário Ricardo Brennand fez o agradeci-
mento em nome dos agraciados. A me-
dalha foi entregue pela primeira vez.

Leopoldo entrega
diploma a Margarida


