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Aniversariantes

TERÇA

A

Juíza Federal Danielle 
Souza de Andrade e Silva

SJPE

Juíza Federal Kylce Anne 
Pereira Collier de Mendonça

SJPE

José Manoel Ferreira
INFORTEC/ Jardinagem
Rafaella Arruda Soares Oliveira
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti
Vitor Sena Chaves Leal
Secretaria Administrativa
Gabriella Feitosa de Brito
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardt

Nada de amigo 
secreto, anjo ou 
inimigo oculto. 
Os servidores 
da Subsecreta-
ria de Recursos 
Extraordinários, 
Especiais e Or-
dinários (SRE-
EO) resolveram 
inovar na brincadeira de final 
de ano: realizaram um concurso 
para eleger a Musa do Recur-
so. O posto foi disputado por 

servidoras que 
representaram os 
times do Náuti-
co, Santa Cruz e 
Sport. A vencedo-
ra foi a rubro-ne-
gra Nilma Cesar 
Santos, servidora 
do TRF5 há 22 
anos. De acordo 

com os organizadores da disputa, 
a festa de premiação será realiza-
da na tarde da próxima segunda-
-feira (19), na própria SREEO.

A Festa de Confraternização do 
TRF5, que será realizada amanhã 
(14), a partir das 20h, no Spettus 
Boa Viagem (Av. Domingos Ferrei-
ra, 1500), também está aberta aos 
amigos dos servidores. Para agre-
gar os amigos ao evento, basta o 

Festa de Confraternização do TRF5 
está aberta a amigos dos servidores

Margarida Cantarelli é eleita imortal 
da Academia Pernambucana de Letras

servidor adquirir os ingressos no 
Núcleo de Cerimonial e Relações 
Públicas (Ramal 9020). A anima-
ção da festa ficará por conta da 
Orquestra Fascinação e do DJ 
Nando, prata da casa – além do 
brilho de cada um, claro.

A última sessão plenária do TRF5 
em 2011 será realizada amanhã, a 
partir das 14h. Devido ao recesso 
forense (20/12 a 6/01/12), o Pleno 
só voltará a se reunir na quarta-
-feira, dia 11/01/2012.

Última sessão

A Corregedoria Regional da 5ª Re-
gião reorganizou o calendário das 
correições ordinárias de 2012. As 
mudanças, que atingem as Seções 
Judiciárias de Pernambuco e do 
Ceará, foram aprovadas pelo Con-
selho de Administração desta Corte 
e já estão disponíveis no site www.
trf5.jus.br, na página da Correge-
doria. Segundo o cronograma, o 
trabalho começa na primeira se-
gunda-feira do mês de março (05), 
em oito varas federais do Ceará.

Novo cronograma 
de correições

SREEO elege a Musa do setor

desembarga-
dora federal 
Margarida 

Cantarelli, também 
doutora em Direi-
to e professora de 
Direito Internacio-
nal Público, escri-
tora e presidente 
do Instituto Ar-
queológico, Histó-
rico e Geográfico 
de Pernambuco (IHGP), foi eleita 
ontem (12) a mais nova imortal da 
Academia Pernambucana de Le-

tras – APL, instituição pela qual já 
passaram importantes nomes da 
literatura brasileira, como Joaquim 

Cardozo, Gilberto Freyre, Valde-
mar de Oliveira, Mário Melo, entre 
outros. Dos 36 membros votantes, 
27 escolheram Margarida Canta-
relli para assumir a cadeira de nº 
09, antes ocupada pelo escritor 
Francisco Bandeira de Melo. E 
a desembargadora chega à APL 
num momento histórico: ontem, 
pela primeira vez em 110 anos de 
existência da instituição, uma mu-
lher foi eleita para a presidência 
da Academia. A escritora Fátima 
Quintas vai presidir o órgão du-
rante os próximos dois anos.

Margarida Cantarelli 
e Fátima Quintas 


