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Perfil

Emanuel Rosa do Monte
Distribuição
Ubiratan Guanais C B Júnior
Precatórios

Pratos
do Dia

Bobó de camarãoPanqueca
Bacalhau ao PipoFígado aceboladoTorta de ricotaMiolo de alcatra ao molho da casaFilé de peito

Coral ganha dois
novos integrantes

Bicentenário do Código Civil Francês
inscreve para seminário em Brasília

Classificados

Ouvidoria atende
toda a Região

Estão prorrogadas até 15 de setembro
as inscrições para o concurso de
monografia promovi-
do pelo TRF/5ª, so-
bre o tema “O Papel
Social da Justiça Fe-
deral:
Garantia de Cida-
dania”. O concurso é
alusivo aos 15 anos
desta
Corte.Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

Vendo um Supernitendo,
com dois controles e

cartucho do jogo MarioBros.
Tratar Jaydeth (9369)

A recifense Valdenice
Maria de Sousa é técni-
ca judiciária concursada
desde 90. Trabalha na
Divisão de Arquitetura há
um ano e meio. Valdenice inicialmente
atuou no gabinete do então juiz José
Delgado, na Arquitetura e na Seção de
Precatórios antes de voltar para seu
atual setor. Formada em Arquitetura
pela UFPE, a servidora integra o Coral
do TRF e gosta de viajar pelo interior
do Estado e ir ao cinema com a filha.

Sob a regência do maestro Ricardo
Farias, o coral do TRF/5ª conta agora
com dois novos integrantes: Raul Nigro
(estagiário da Editoração Eletrônica) e
Rubens Maia (Subsecretaria de Apoio
Especial). Formado há cinco anos, o
grupo atual, que não é o mesmo da
fundação, continua empenhado em fazer
um bom trabalho. Atualmente o coral tem
uma sala e
boa infra-
estrutura
para os
ensaios
das
segundas e
sextas-
feiras.

Padres romanos
visitam Margarida

A Ouvidoria do TRF/5ª continua
recebendo várias ligações vindas de
todos os Estados da Região. Além
de telefonemas e e-mail, as pessoas
também estão vindo ao Tribunal para
se informar sobre o andamento dos
seus processos. O que mais chega à
Ouvidoria são pedidos de agilidade
processual. Assim, o setor entra em
contato com a Seção Judiciária em
questão para apurar o andamento do
processo. Os contatos podem ser
feitos por telefone (3425.9644), e-
mail (corregedoria@trf5.gov.br), carta
postal (Cais do Apolo, s/n, Edifício
Ministro Djaci Falcão, 10º andar,
Gabinete da Corregedoria – Recife
Antigo) ou pessoalmente.

Estão abertas as inscrições para o
Seminário sobre o Bicentenário do
Código Civil Francês, que o Centro de
Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho
da Justiça Federal (CJF), estará
promovendo dia 27 de setembro no
auditório do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em Brasília. O evento conta com
apoio do STJ, da Associação dos Juízes
Federais do Brasil (Ajufe) e da
Embaixada da França. A relação entre o
Código Civil brasileiro e o Código Civil

francês, em seu bicentenário, será o
destaque do encontro que abordará as
dimensões histórica, filosófica e
simbólica do Código Civil francês como
fatores norteadores da elaboração do
Código brasileiro. O evento, que também
homenageia o jurista brasileiro Miguel
Reale, contará com a presença de
especialistas do Brasil e França. A
programação está disponível na internet,
no site do CJF (www.cjf.gov.br), no link
“Eventos do CJF ”, item “Calendário”.

A presi-
dente do
TRF/5ª,
Marga-
rida
Cantarelli,
recebeu
visita de
cortesia
de dois religiosos italianos:
monsenhor Enrico Adriano Rosa e o
cônego Francesco Viscome. Ambos
trabalham no Tribunal da Sagrada
Rota Romana, no Vaticano, e
estiveram acompanhados na visita
pelo pároco de Nossa senhora da
Piedade, padre Francisco Caetano
Pereira.
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