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Aniversariantes
Benigna P H Palmeira
Gab. Des. Marcelo Navarro
João Rodolfo dos Santos Neto
Gab. Des. José Maria Lucena
Dennys Cordeiro da Silva
Distribuição
Arnóbio Batista
Multifort Segurança

Dia Internacional dos
Voluntários da ONU

Esmafe/5ª instala

Núcleo no Ceará

Pratos do DiaFrango assadoOmelete
Filé de peito
Filé de peixe
Rocambole mistoCarne assada
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Adeilton Tenório de Brito é
analista judiciário do TRF/5ª,
desde 1995, quando foi
requisitado da Justiça Federal. Nascido
na Vila do Mimoso (Pesqueira), é
executante de mandados, na Secretaria
Judiciária. Formado em Direito pela
Unicap, Adeilton já publicou dois livros
sobre sexualidade. Agora escreve a
autobiografia “O mundo que eu vi”, que
deve ser lançado em 2006. Nas horas
vagas, gosta de ler e viajar.

Os desembargado-
res Margarida
Cantarelli, José
Maria Lucena e
Geraldo Apoliano
foram agraciados na
última quinta-feira à
tarde com a outorga
da Medalha do Méri-
to Eleitoral Frei
Caneca, mais alta
condecoração do Tribunal Regional Elei-
toral. Os magistrados receberam a

Magistrados recebem medalha do TRE

O TRF/5ª vai funcionar normalmente em
janeiro, com a realização de julgamentos
no Pleno e nas quatro turmas. A decisão,
tomada no Pleno da última quarta-feira,
antecipa-se às novas regras da Reforma

do Judiciário, que deve ser aprova-
da nos próximos dias. Em janeiro,
o horário de expediente será nor-
mal. O recesso de 20 de dezem-
bro a 6 de janeiro está mantido.

TRF vai funcionar normalmente em janeiro

Os associados interessados em partici-
par da festa natalina da Asserjufe têm até
às 19h de hoje para fazer suas inscri-
ções, incluindo seus convidados. A festa
será na 6ª feira, dia 10, no Personalité.

Festa natalina inscreve só até hoje

Palestra do professor Valmir Pontes
Filho, com o tema “Reflexões sobre
a Reforma do Poder Judiciário”, assi-
nala na tarde de hoje a instalação do
Núcleo Seccional da Escola de Ma-
gistratura Federal no Ceará. A presi-
dente do TRF, desembargadora Mar-
garida Cantarelli, o diretor da Escola
de Magistratura Federal da 5ª Re-
gião, desembargador Luiz Alberto
Gurgel de Faria, e a diretora do Foro
da Seção Judiciária do Ceará, juíza
federal Germana Moraes, estarão à
frente da solenidade que se realizará
no auditório da Seção Judiciária, em
Fortaleza. Na ocasião, o juiz federal
Alcides Saldanha Lima será
empossado no cargo de diretor do
Núcleo.

Se você é poeta, ainda que bissexto, en-
caminhe seu texto hoje mesmo aos cui-
dados de Nancy Freitas, na Esmafe/5ª.
Uma dupla de atores interpretará os poe-
mas selecionados durante a hora de arte
da próxima Quinta Jurídica, que se reali-
zará dia 9, no Pleno. Os três poetas mais
aplaudidos receberão uma premiação
especial. Além da leitura dramatizada dos
poemas, a Esmafe/5ª pretende publicar
os poemas que comporão o recital.

A hora dos poetas

na Quinta Jurídica

A festa natalina do TRF/5ª será animada
pela Orquestra Universal, a partir das 20h
da quarta-feira, 15 de dezembro, no pátio
de estacionamento do edifício-sede. O
Coral do Tribunal fará uma apresentação

no hall de entrada. Durante a con-
fraternização entre magistrados e
servidores serão servidos coquetel
e um prato quente. Haverá troca de
presentes do amigo secreto.

Orquestra Universal anima festa do TRF

Os associados terão entrada fran-
ca e os convidados pagam R$ 25.
Só terão acesso à festa os associ-
ados e convidados previamente
inscritos.

Classificados

medalha das mãos
do presidente do
TRE, desembarga-
dor Antonio Cama-
rotti. A homenagem
teve lugar no
auditório do Fórum
Desembargador
Rodolfo Aureliano,
dentro das
comemorações

alusivas ao 72º aniversário de instalação
da Justiça Eleitoral em Pernambuco.

O Boticário expõe sua linha
de produtos hoje e quinta-fei-
ra, das 13h às 18h, no Posto
da Asserjufe, térreo do TRF.


