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Pratos do Dia

Perfil Forró da Véia Cega
será no Clube Líbano
dia 9 de junho
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Dia das
Vocações Sacerdotais

Dia do
Revendedor Lotérico

Margarida recebe
homenagem
da Universo

Edição nº 30

Gadelha integra Sociedade Eça de Queirós

Panqueca de frango
Maminha ao alho

Língua ao molho madeira
Filé de peixe

Bobó de camarão
Moranga de charque

Delícia de peixe

Servidor fica com aparelho da Oi

Estão prorrogadas até 15 de setembro as
inscrições para o concurso de monografia

promovido pelo
TRF/5ª, sobre o
tema “O Papel
Social da Justiça
Federal: Garantia
de Cidadania”. O
concurso é alusivo
aos 15 anos desta
Corte.
Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia
Natural de Natal, Otávio
Cardoso Júnior é
técnico judiciário e está
lotado no gabinete do
desembargador federal
Paulo Roberto. Ingressou no TRF em
junho de 1989, egresso da Justiça
Federal do Rio Grande do Norte. Em
1993, Otávio voltou para Natal, como
diretor de Núcleo Judiciário, retornando
ao Recife em 1995 e permanecendo há
nove anos no mesmo gabinete.

Depois de rompido o contrato entre a
Asserjufe e a Oi, os aparelhos celulares
desta operadora passam a pertencer aos
associados que aderiram àquele contrato.
A Associação está aguardando somente
que a Oi libere as notas fiscais dos

referidos aparelhos para
encaminhá-los aos seus
respectivos donos. Outras
informações com Sheila Tavares,
através dos telefones: 32317300 /
3229.6250.

O desembargador federal
Paulo Gadelha foi recebido
festivamente na noite de
ontem pelos dirigentes da
Sociedade Eça de Queirós
como mais novo integrante
daquela entidade cultural. A
posse festiva de Gadelha teve
lugar no restaurante portu-
guês Porto dos Navegantes,
em Boa Viagem, durante jan-
tar eciano. Na ocasião, o

magistrado proferiu
palestra sobre o escritor
lusitano e foi saudado
pelo enólogo e articulista
do Diário de Pernam-
buco Hélio Coutinho
Filho. Os desembarga-
dores federais José
Maria Lucena e Geraldo
Apoliano também
integram a Sociedade
Eça de Queirós.

Em ritmo de forró, o cantor Flávio Lean-
dro e a banda Sifoneia Desvairada anima-
rão a festa junina da Asserjufe, dia 9 de
junho (uma quarta-feira, véspera de feria-
do), no Clube Líbano, a partir das 21h.
Associados mais acompanhante não
pagam. Convidado do sócio paga R$ 7
(ingresso antecipado).  Outras
informações: 3425-9581 ou 3229.6250.

A magnífica reitora da Universidade
Salgado de Oliveira, professora
Marlene Salgado de Oliveira,
inaugurou na tarde de ontem o
Núcleo de Prática Jurídica da
Universo Recife. Na oportunidade
prestou uma homenagem à
presidente do TRF 5ª, desembarga-
dora federal Margarida Cantarelli,
que teve seu nome dado ao Núcleo.
“Margarida Cantarelli é um estímulo
para os estudantes de Direito por
sua trajetória. Ela não tem currículo
e sim uma biografia”, afirmou a rei-
tora. Visivelmente emocionada, a
magistrada agradeceu a homenagem
prestada pela Universo e disse que “
uma carreira se faz de vários passos,
muitos desafios e absoluta obstina-
ção, sem perder de vista o compro-
misso com a verdade e a ética”.

Desembargador Márcio
Xavier, Marlene Salgado
de Oliveira e Margarida

Cantarelli na solenidade

Paulo
Gadelha


