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Podem preparar o visual e ensaiar 
os passos de dança. O TRF5 já 
definiu os últimos detalhes para a 
festa de fim de ano da Corte: será 
no dia 14/12, a partir das 20h, no 
Spettus Boa Viagem (Av. Domin-
gos Ferreira, 1500). Para participar, 
o servidor deve adquirir, de hoje 
até o dia 7/12, o ingresso no Ce-
rimonial (Ramal 9020), por R$ 45, 

O desembargador federal Fran-
cisco Cavalcanti faz parte, hoje, às 
14h, de uma banca examinadora 
de dissertação de mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). O mestran-
do Guilherme Graciliano Araújo 
Lima irá defender sua dissertação 
intitulada “Exploração e Produção 
de Petróleo no Brasil: Enfoques de 
Viabilidade do Modelo Jurídico-
-Regulador Instituído para o Pré-
-Sal”, na sala dos cursos de pós-
-graduação em Direito, no bairro 
da Boa Vista.

s principais realizações 
da atual administra-
ção, questões adminis-

trativas, além das demandas 
e sugestões dos gabinetes, 
foram discutidas e apre-
ciadas na tarde de ontem, 
durante reunião promovida 
pela Diretoria Geral com os 
chefes de gabinetes desta 
Corte. Durante o encontro, 
conduzido pelo diretor-geral Mar-
cos Netto, foram apresentados o 
percentual de cumprimento das 
Metas 2011 e os novos desafios 

para o biênio de 2012/2013. Os 
servidores Fernanda Montenegro e 
Arnaldo Pereira, diretores da Sub-
secretaria de Tecnologia da Infor-

Chefes de gabinetes do Tribunal 
participam de reunião de avaliação

mação, fizeram uma explanação 
das novas ferramentas tecnológicas 
disponíveis no TRF5. O encontro 
contou ainda com a participação 
dos diretores Sorária Caio (Secreta-
ria Administrativa), Juliene Tenório 
(diretora do Núcleo de Planeja-
mento, da Subsecretaria de Desen-
volvimento Institucional), Rogério 
Piquet (diretor da Subsecretaria 
de Desenvolvimento Institucional), 
além de Ernani Lucena (Diretor do 
Núcleo de Gestão Administrativa, 
da Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial).

Desembargador 
participa de 
banca de mestrado

TRF5 define últimos detalhes da festa de fim de ano
nos quais estão inclusos o jantar e 
as bebidas. Para os estagiários, as 
senhas estarão à venda nos dias 8 e 
9/12, também por R$ 45, mas, des-
de já, eles já podem se inscrever na 
lista de espera. E quem quiser levar 
um acompanhante poderá fazê-lo, 
ao custo de R$ 65. A animação da 
festa ficará por conta da Orquestra 
Fascinação e do DJ Nando.

Árvore de Natal do 
TRF5 é montada
A árvore de Natal do TRF5 já 
está montada em frente ao edi-
fício-sede do Tribunal, enchen-
do o ambiente de luzes e cores. 
Confeccionada com 400 CDs e 
150m de mangueira luminosa, a 
árvore tem 8m de altura e levou 
três dias para ser instalada.

Depois de ficar mais de 15 dias 
em cartaz no hall do TRF5, a ex-
posição artística “Potiguares” será 
encerrada amanhã. A mostra reúne 
telas e esculturas de artistas que 
têm como inspiração o Rio Gran-
de do Norte. As peças podem ser 
apreciadas das 9h às 18h.

Mostra “Potiguares” 
despede-se do TRF5


