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Dia da
Defensoria Pública

Sessão solene
homenageia
dois juristas

Edição nº 25

Estão abertas até 15 de junho as
inscrições para o concurso de mono-
grafia promovido
pelo TRF/5ª, sobre
o tema “O Papel
Social da Justiça
Federal: Garantia
de Cidadania”.
O concurso é
alusivo aos 15 anos
desta Corte.
Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

Estagiário se
despede do TRF
com um poema

Classificados
Para anunciar basta ligar

para Roberta Abreu (9018)

Pernambucana de
Sanharó, Aldelita de
Oliveira Moraes é a
única mulher agente
de segurança do TRF.
Supervisora
administrativa do
anexo II, é responsável pela execução
dos vale-transporte dos estagiários da
LAR. Aldelita é formada em Letras pela
Faculdade de Arcoverde e iniciou os
cursos de Direito (Universo) e
Jornalismo (Unicap).

Vendo Fiesta Classe 2000,
completo, cor prata. Tratar:

Marcelo (8813.6385)

A presidente do TRF/5ª,
desembargadora federal Margarida
Cantarelli abre às 17h de hoje
sessão solene para entrega do
Grande Colar da Ordem do Mérito
Pontes de Miranda ao jurista,
cientista político, professor e
jornalista cearense Paulo Bonavides
e ao jurista, professor, historiador e
cientista político pernambucano
Nelson Saldanha. Em nome do
Pleno, o vice presidente do TRF/5ª
desembargador federal Napoleão
Nunes Maia Filho fará a saudação
ao seu conterrâneo Paulo
Bonavides. Já Nelson Saldanha será
saudado pelo conterrâneo e
desembargador federal Francisco
Queiroz.

Panqueca de carne
Frango assado

Peixe ao molho de tomate
Camarão Chiclete

Moela de frango
Bife à milanesa

Quiabada

O ex-reitor
da Univer-
sidade de
Salamanca,
na Espa-
nha, Ignacio
Berdugo
veio ao TRF
receber
uma placa
de agradecimento da presidente do
Tribunal, Margarida Cantarelli e do
secretário de Educação do Estado,
Mozart Neves. Ignacio colaborou
com Pernambuco por promover a
cooperação científica e o
intercâmbio estudantil entre Brasil e
Espanha.

Ao atingir maioridade, o estagiário Pedro
Augusto Matos encaminhou mensagem
de agradecimento à supervisora do Pro-
grama Adolescente Aprendiz, Sônia Paes
Barreto. O rapaz abre sua mensagem
com o seguinte verso: “Você não sabe o
quanto eu caminhei / Pra chegar até aqui
/ Percorri milhas e milhas antes de dormir
/ Eu não cochilei / Os
mais belos montes
escalei / Nas noites
escuras de frio chorei”.
Na mensagem, Pedro
fala do amadurecimento
e dos conhecimentos por
ele obtidos no TRF/5ª.

Margarida
Cantarelli recebe
Mozart Neves e
Ignacio Berdugo


