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Mariana Bahia Caldeira
Gab. Des. Francisco Queiroz

Dia do Esperanto

Dia do Jornaleiro

Seminário encerra

atividades no TRF

Confraternização

natalina será hoje
Vencedores recebem premiações

Classificados

Pratos do Dia

Lombo ao molho madeira

Bacalhau ao Paiva

Panqueca de frango

Filé de peixe na chapa

Filé de peito

Frango assado
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A Orquestra Universal anima a festa
de confraternização natalina do TRF/
5ª, a partir das 19h de hoje, no pátio
externo do Tribunal. Durante o
encontro festivo serão servidos
coquetel e um prato quente. Haverá
também troca de presentes de
amigo secreto entre os servidores.
Logo após o encerramento da
sessão do Pleno, o Coral do TRF
estará se apresentando na escada
monumental do hall de entrada, com
um repertório de músicas de Natal.

A presidente do TRF
Margarida Cantarelli
entregou ontem à
tarde, no Salão do
Pleno, as premia-
ções do Concurso
de Monografias,
promovido por este
Tribunal sob o tema
“O Papel Social da Justiça Federal:
Garantia de Cidadania”. Os vencedores
na categoria profissional foram: Dr.
George Marmelstein (1º lugar, com R$ 5
mil), Drª Cleonice Neves (2º, com R$ 3
mil) e Dr. Shandor Lourenço (3º, com R$
2 mil). Na categoria estudante, foram
premiados: Paulo Roberto Menezes (1º

lugar, com 4
mil), Márcia
Quirino (2º,
com R$ 2
mil) e Mar-
celo Lucena
(3º, com R$ 1
mil). Men-
ções

honrosas para Dr. Valdir Soares
Fernando (profissional) e Hilana
Beserra da Silva (estudante). Os
prêmios são patrocinados pela
Caixa. O Concurso de Monografia
fez parte das comemorações
alusivas aos 15 anos
do TRF/5ª.
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Bacharéis em Direito, graduados pela Unicap em 1974, estarão reunidos hoje, às
11h45, durante almoço no Cabanga Iate Clube, comemorando 30 anos de
formatura. Interessados em participar podem ligar para Fernando Viana
(3462.4019) ou José Carlos Medeiros (3224.2878)

Turma de Direito da Unicap/74 se reúne

O servidor Flávio Ferrei-
ra de Lima, que desde
agosto de 2000 é as-
sessor do desembar-
gador federal Francisco
Cavalcanti, será um dos
juízes a serem empossa-

dos hoje pela presidente do TRF/5ª,
Margarida Cantarelli. Na ocasião, falará

em nome dos empossandos Rogério
Roberto de Abreu. Por ordem de
classificação, os novos magistrados são:
Rogério Roberto de Abreu, Rubem Lima
Filho, Flávio Ferreira de Lima, Carolina
Malta, Leopoldo Teixeira, Ricardo Sales,
Gustavo Mazzocchi, Frederico Koehler,
Roberta Walmsley Carneiro, Cristiane
Lage, Mário Jambo e Cíntia Brunetta.

Servidor do TRF é empossado juiz

Um seminário marcou o encerramento
das atividades de 2004 do TRF/5ª. O
evento, que foi aberto pela presidente do
Tribunal, Margarida Cantarelli, aconteceu
ontem à tarde na sede da Esmafe e con-
tou com participação de magistrados e
servidores. Durante o seminário, a juíza
federal Cristina Garcês, subdiretora do
Foro de Campina Grande/PB, falou so-
bre o “Impacto da Seção Judiciária com
foco no cidadão”. Em seguida, servido-
res do TRF apresentaram trabalhos que
contribuíram para dar maior agilidade
processual neste Regional.

A recifense Emilia Bezerra Ribeiro é
analista judiciária do TRF/5ª e atua no
gabinete do desembargador federal
Geraldo Apoliano. A servidora está no
Tribunal desde maio de 2000, onde
iniciou trabalhando na Divisão de
Precatório. Emilia é formada em Direito
pela Universidade Católica de Pernam-
buco, com especialização
em Direito Administrativo
pela Universidade Federal
de Pernambuco. Nas
horas vagas, gosta de ir à
praia, ao cinema e de ler.

Dr. George
Marmelstein
recebe
certificado das
mãos da
presidente

O juiz federal Ivan
Lira entrega
certificado ao
estudante Paulo
Roberto Menezes


