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Perfil

Aniversariantes
Sarah Leite Ribeiro
Setor Médico
Mário César Dias Cordeiro
Gab. Des. José Maria Lucena
Fabiana Santos da Silva
DAMS
André de Souza Silva
Multifort Segurança
Luiz Eduardo C G de Oliveira
Startec Telefonia

Amanhã, 9 de dezembro
Moaci Carlos de Andrade
Apoio Especial

David da Silva Rego
Recursos
José Carlos da F Didier
Judiciária
Jane Mª de F Veras
Gab Des Petrucio
Ferreira

Dia do Pau-Brasil

Dia Internacional
da Aviação Civil

Noite literária na

Quinta Jurídica

Presidente recebe novas homenagens

TRF fecha no Dia de N. Sra. da Conceição

Intranet entra no clima natalino

O Tribunal fecha suas
portas amanhã, 8 de
dezembro, data consa-
grada à Nossa Senhora da
Conceição, para retomar
suas atividades normais na
quinta-feira. No Recife, o

culto à Imaculada Conceição,
padroeira do Morro de Casa
Amarela, é uma das maiores e
mais tradicionais festas religiosas
do país. A imagem da santa
existente no Morro está
completando amanhã 100 anos.

O recifense Robério Ramos Ferraz é
técnico judiciário concursado do TRF/
5ª, desde 2000, quando passou a
atuar na Divisão de Precatórios. O
servidor é formado em Engenharia
Elétrica, pela Universidade Federal de
Pernambuco e tem
mestrado em Eletrônica,
também pela UFPE. Nas
horas vagas, gosta de
jogar vôlei, correr na praia
e assistir DVD.

A presidente do TRF/5ª
Margarida Cantarelli
recebeu, na noite de sexta-
feira passada, no Clube
Português do Recife, a
medalha comemorativa
dos 70 anos de fundação
do Clube, que foram
entregues a funcionários e
personalidades. A magistrada recebeu a
medalha do presidente do clube Luiz
Vilella. Margarida Cantarelli ainda
receberá amanhã o título de cidadã

A Quinta Jurídica do dia 9 será a
última do ano e contará com uma
noite literária no foyer. Cinco
magistrados estarão lançando livros
jurídicos de sua autoria. São os
seguintes títulos: “Quatro Estudos
Temáticos de Processo Civil”
(desembargador Napoleão Maia
Filho); “Jurisdição, Ação (Defesa) e
Processo” (desembargador
Francisco Wildo); “Controle
Jurisdicional da Administração
Pública” (juíza federal Germana
Moraes); “O Conflito entre o Direito
de Propriedade e o Meio Ambiente e
a Questão da Indenização das Áreas
de Preservação Florestal” (juiz
federal Raimundo Campos Jr.); e “A
Eficiência da Lei de Improbidade
Administrativa e o Foro por
Prerrogativa de Função” (juiz federal
Frederico Wildson Dantas). A
presidente do
TRF/5ª
Margarida
Cantarelli faz a
conferência do
evento,
abordando o
tema
“Administração
do Poder
Judiciário”.

A função da Intranet não é somente for-
necer informações, mas principalmente
servir como mais um meio de interação
entre os usuários. Pensando nisto, a
Subsecretaria de Informática sugere
duas coisas: que sejam enviados para o
e-mail do webmaster
webmaster@trf5.gov.br os votos de
Boas-Festas, para que possamos, atra-
vés deles, criar uma animação para as

nossas páginas da Intranet e da
Internet; que também sejam envi-
adas fotografias da decoração na-
talina das ruas da Grande Recife
para o mesmo endereço. É impor-
tante que o servidor coloque seu
nome e o local de trabalho. O
prazo para envio do material se
esgota quinta-feira,dia 9. Informa-
ções com Ana Cláudia, ramal 9306.

Pratos do Dia

Fígado

Bode guisado

Filé de peixe

Filé de peito na chapa
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honorária de Mossoró
(RN), na Estação das
Artes Eliseu Ventania, às
17h. A homenagem é
resultado do projeto de lei
apresentado pelo
vereador Claudionor
Antônio dos Santos e

aprovado por unanimidade na Câmera de
Vereadores de Mossoró. O presidente
da Câmera João Newton da Escóssia
Júnior estará a frente da sessão solene
em homenagem à magistrada recifense.


