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A Aniversariantes

A história do TRF5 em vídeo e causos 
encerram as comemorações dos 25 anos

Juiz Federal Adonias Ribeiro 
de Carvalho Neto
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STI implanta nova versão de antivírus nos computadores

Foto: João Bita/Alepe

Margarida Cantarelli é homenageada 
com Medalha Frei Caneca

exibição do ví-
deo institucional 

“A Casa do Direito” e a 
retrospectiva do TRF5, 
apresentada pela servi-
dora Lisiane Ramalho, 
marcaram, ontem, o 
encerramento das come-
morações dos 25 anos 
de instalação do TRF5. 
O vídeo foi dividido em 
duas partes: ficcional e 
documental. Na parte 
ficcional, o filme foca 
na história de um pes-
cador e a sua trajetória em busca 
da aposentadoria: os caminhos 
percorridos até a conquista do 
benefício, que só é conquistado 
após intervenção judicial. Na outra 
etapa, o vídeo traz depoimentos 
dos desembargadores federais 
a respeito do funcionamento da 
Corte.
Causos - Depois, foi a vez da ser-
vidora Lisiane Ramalho encantar e 
levar a plateia às gargalhadas, com 
a sua performance sobre causos 
do TRF5. Da sede emprestada pelo 

Governo de Pernambuco às curio-
sidades pessoais sobre os desem-
bargadores, a servidora cantou 
várias músicas e contou histórias 
engraçadas, curiosas e pitorescas, 
como a que aconteceu com Silvio 
Ferreira, da Subsecretaria de Mate-
rial e Patrimônio, que, uma sema-
na antes do desembargador fe-
deral Geraldo Apoliano assumir o 
cargo (março de 2001), o confun-
diu com um servidor e pediu que 
ele carregasse uma impressora. 
Aplaudida de pé, Lisiane, “a outra”, 

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) informa que, na 
manhã de hoje, estará implan-
tando a nova versão do Sistema 
de Antivírus Corporativo em 
todas as máquinas do TRF5. De 
acordo com o diretor da Divisão 
de Infraestrutura de TI, Arnaldo 

A desembargadora federal emé-
rita Margarida Cantarelli foi agra-
ciada, na noite da última quarta-
-feira, com a Medalha do Mérito 
Democrático e Popular Frei Ca-
neca, por indicação da deputada 
Terezinha Nunes, do PSDB. A So-
lenidade de outorga da comenda 
ocorreu, às 18h, na Assembleia 
Legislativa de Pernambuco (Ale-
pe). A comenda, concedida anu-
almente, visa a homenagear per-
sonalidades ou instituições com 

ações empreendidas em defesa 
dos valores da democracia e da 
igualdade dos direitos, postula-
dos pela Revolução de 1817, que 
tem Frei Caneca como patrono.

Leite, a instalação da nova versão 
é importante para manter o am-
biente computacional do TRF5 
atualizado e com as proteções 
mais atuais contra os malwares 
(vírus, trojans etc.). Por isso, a STI 
solicita aos servidores que man-
tenham suas máquinas ligadas 

na manhã desta sexta-feira. Os 
que não trabalham nesse horário 
devem solicitar que alguém ligue 
seus computadores e se conecte 
à rede. A iniciativa, segundo a STI, 
tem o objetivo de atender (atuali-
zar) um maior número de máqui-
nas possíveis.

como ela mesma brincou, encer-
rou o ciclo de comemorações dos 

25 anos de maneira leve, alegre e 
descontraída.


