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Edição nº 205

Aniversariantes

Perfil

Mostra reúne obras de quatro pintoras

Margarida Cantarelli

recebe medalha do

Parlamento Mundial

“Doutor Roberto” será lançado amanhã no TRF

Recadastramento termina amanhã

Fabíola Pessoa F R Leal
Recursos
Wallace Alves do Amaral
Apoio Especial
Laudicéa Soares Lemos
Reprografia
Genaro Braga de A Filho
Gab. Des. José Baptista
José Vasconcelos S Neto
Distribuição

Pratos do DiaDobradinha
Filé de peitoPeixe em postaBobó de camarãoFrango na cervejaEscalope

A recifense Maria Auxiliadora Soares
da Silva atua no Setor Médico desta
Corte, como atendente de consultório,
desde 97. Auxiliadora é funcionária

terceirizada junto à
empresa Brasil Med.
Fez o curso técnico de
Enfermagem, no Colé-
gio Americano Batista.
Evangélica, nas horas
vagas, gosta de ir à
Igreja.

A presidente Margarida Cantarelli é
uma das personalidades brasileiras
que serão agraciadas com a Meda-
lha O Pacificador da ONU Sérgio
Vieira de Mello, recém-instituída
pelo Parlamento Mundial pela Segu-
rança e Paz, que tem sede na Itália.
A entrega da condecoração aconte-
ce às 19h30 da próxima segunda-
feira, 21. Além da magistrada, serão
homenageados ainda a presidente
da Pastoral da Criança, Zilda Arns,
os governadores Jarbas Vasconce-
los (PE), Cássio Cunha Lima (PB) e
Wilma de Faria (RN), destacados
empresários da Região e o prefeito
do Recife João Paulo.

O estilo e a criatividade
de quatro pintoras
pernambucanas podem
ser apreciados, até o
dia 28, no hall do Tribu-
nal Regional Federal,
através de uma exposi-
ção de artes plásticas.
São 58 pinturas, em
óleo sobre tela, que retratam paisagens
do Recife, flores e frutas tropicais, além
de personagens clássicas como Jesus,

Frei Damião e
Monalisa. A
coletânea, que reú-
ne 58 obras de
Ivanira Lins,
Semíramis de Oli-
veira, Eliziete Alves
e Célia Lins, tam-
bém está disponível para

venda. A curadora e decoradora Fátima
Lins está no local da mostra fornecendo
mais informações.

O livro “Doutor Roberto”, que narra a
trajetória vitoriosa de Roberto Marinho,
como jornalista, homem de cultura, edu-
cador e desportista, será lançado às 15h
de amanhã, no Salão do Pleno. Seus
quatro autores – Mauro Salles, Arnaldo
Niskier, Joaquim Falcão e Almeida Braga
– estarão presentes à solenidade de lan-
çamento. Os filhos do homenageado –

José Irineu, José Roberto e João
Roberto – e a viúva Lily Marinho
também participam da solenidade.
Na ocasião, o jornalista e publicitá-
rio fará palestra sobre “O Presente
e o Futuro do Jornalismo e da Co-
municação”. O evento é uma pro-
moção conjunta da AIP, UBE-PE e
TRF/5ª.

Termina amanhã o prazo de recadastra-
mento dos servidores desta Casa, que
são beneficiados pelos programas soci-
ais de auxílio-alimentação e auxílio-trans-
porte. Os servidores requisitados preci-

sam apresentar declaração do órgão de
origem comprovando que eles não rece-
bem esses benefícios. O formulário de
recadastramento está disponível na
Intranet. Maiores informações na DAMS.

Classificados
Para anunciar basta ligar
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O concurso para vaga de estágio
no gabinete do desembargador federal Geraldo
Apoliano apresentou os seguintes resultados:
Pedro Henrique Milfont (nota 7,8), André Lima

Estagiário (7,6), Fernanda Vasconcelos (7,4), Gilberto Xavier
Júnior (7,3), Mauro José Júnior (7,1), Marcela
Freire Souza (6,9), Ana Luiza Mousinho (6,8) e
Bernardo Carvalho (6,5).


