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Dia do Engenheiro
de Pesca

Seminário encerra

atividades no TRF

Ex-estagiário corre

na São Silvestre

Presidente empossa 12 novos juízes

Confraternização do TRF será amanhã

A recifense Adriana Vila
Nova Araújo é analista
judiciária do TRF/5ª e atua
no gabinete do
desembargador federal Geraldo
Apoliano. A servidora veio para o
Tribunal em 95, quando foi requisitada
da Seção Judiciária da Paraíba, e em
2003 conseguiu uma permuta. Adriana
é formada em Direito pela Universidade
Federal de Pernambuco. Nas horas
vagas, gosta de curtir sua filha e o
marido, além de assistir a filmes.

Estacionamento fica bloqueado

Ao som da Orquestra Universal, magis-
trados e servidores do TRF/5ª estarão
se confraternizando amanhã, a partir das
20h, no pátio externo. Durante a festa
natalina serão servidos coquetel e um

A presidente Margarida Cantarelli estará
empossando às 17h de amanhã, no Salão
do Pleno, os 12 bacharéis em Direito
aprovados no VI Concurso Público, para
exercerem o cargo de juiz federal substi-
tuto da 5ª Região. Por ordem de classifi-
cação, são os seguintes os novos magis-

trados: Rogério Roberto de Abreu,
Rubem Lima Filho, Flávio Ferreira de
Lima, Carolina Malta, Leopoldo
Teixeira, Ricardo Sales, Gustavo
Mazzocchi, Frederico Koehler, Ro-
berta Walmsley Carneiro, Cristiane
Lage, Mário Jambo e Cíntia Brunetta.

O nosso representante na Corrida de
São Silvestre, em São Paulo, é Romildo
Pereira da Silva, ex-estagiário do TRF/5ª.
Romildo pratica corrida de longa distân-
cia e já coleciona vários títulos. Em 2003,
chegou entre os 300 primeiros coloca-
dos da São Silvestre, que teve 15 mil
participantes. Agora Romildo quer con-
quistar melhor colocação e necessita da
colaboração de todos para as despesas.
Quem puder colaborar, favor procurar
Aldelita ou Seyna, ramais 9863 e 9864.

prato quente. O Coral do TRF
estará se apresentando na escada
monumental do hall de entrada,
com um repertório de músicas de
Natal.

O estacionamento do pátio interno deste Tribunal, na área que será ocupada
amanhã pelo palco, mesas e cadeiras da festa de confraternização natalina, fica
bloqueado de hoje até sexta-feira. A Subsecretaria de Cerimonial agradece a
compreensão de todos.

A confraternização dos adolescentes
aprendizes do TRF/5ª acontece às 17h
de hoje, no palhoção do Anexo I,
próximo à ponte Buarque de Macedo. A
festa terá como atrações um grupo de
dança, bingo e Dj Felipe. Mas a grande
novidade fica por conta da eleição da
Garota e do Garoto aprendizes. “A
festa que já é tradição promete ser
muito mais animada neste ano”,
declara Sônia Paes Bezerra, assistente

social do Programa Adolescente
Aprendiz. A festa natalina foi organizada
com recursos dos próprios
adolescentes, e recebeu apoio de
diretores, chefes de gabinetes,
servidores, Asserjufe, Banco do Brasil
e Caixa Econômica. O TRF/5ª vai
presentear seus 70 aprendizes com
cestas de Natal. A decoração do
palhoção também será feita pelos
próprios adolescentes.

Adolescentes aprendizes fazem festa

Classificados
A L’Acqua de Fiori expõe sua

linha de produtos hoje, das
13h às 18h, no Posto da
Asserjufe, térreo do TRF.

Pratos do Dia

Bode guisado

Fígado acebolado

Filé de peixe à espanhola

Filé de peito na chapa

Almôndega

Lingüiça de frango In
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O Seminário de Encerra-
mento das Atividades de
2004 do TRF/5ª aconte-
ce amanhã, às 14h, na
Esmafe. A presidente
Margarida Cantarelli fará
a abertura do encontro e
a juíza federal Cristina Garcês,
subdiretora do foro de Campina
Grande, falará sobre o “Impacto da
Seção Judiciária com foco no ci-
dadão”. No restante da tarde servido-
res do Tribunal estarão apresentando
trabalhos que contribuíram para dar
maior agilidade processual nesta
Corte. O encontro será encerrado
com uma apresentação especial do
coral do TRF/5ª.


