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Últimos dias para conferir a exposição artística dos servidores 

Programa Via Legal 
aborda assaltos a 
cargas no Brasil 

de Outubro

QUARTA

Competição gastronômica JurisChef5 
empolga servidores
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Crescimento
profissional

ma tarde de cores, aromas e 
sabores. Ontem (25), o Tribu-

nal Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5 era só animação, durante 
a competição gastronômica Juris-
Chef5  (Masterchef da 5ª Região), 
realizada no Restaurante O Porto 
(16º andar), como parte integrante 
da  Semana do Servidor 2016. Vin-
te e dois servidores se dispuseram 
a  demonstrar seus dotes culinários 
a um júri popular e outro técnico, 
bastante exigente: os especialistas 
Rafaela Laoz, que trabalhou com o 
chef paulistano Alex Atala, Rogério 
Maranhão, ex-dono de restaurante 
e pós-graduado em alta gastro-
nomia; e Maria Lectícia Monteiro 
Cavalcanti, pesquisadora e autora 
de livros sobre gastronomia, com 
foco na culinária pernambucana. O 
presidente do TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho Moreira, os 
desembargadores federais Alexan-
dre Costa Luna Freire e Ivan Lira de 
Carvalho (convocado), a diretora-
-geral do TRF5, Margarida Cantarelli, 
o juiz federal Bruno Teixeira também 
integraram o corpo de júri técnico. 
Vencedores - A vencedora da cate-
goria “salada” foi a “salada verde”, 

da servidora Benigna 
Perpétua. Em “cozinha 
regional” ganhou o 
prato “paixão nordes-
tina”, um creme de 
abóbora com carne 
seca, feito por Rosi-
lene Diniz. O “risoto 
de arroz negro com 
crustáceos”, de An-
dréa Guimarães, ven-
ceu a categoria “risoto”. E o “lombo 
de porco ao forno”, de William Si-
queira, ganhou na categoria “mista”. 
A “batalha do cachorro quente” foi 
vencida por Ricardo Cardoso. O júri 
técnico declarou empate na cate-
goria bolo, mas o “bolo de banana 
com passas”, de Mônica Virgínia, 
ganhou o paladar do júri popular. A 

torta “banoffe”, feita por Maria das 
Graças Reis, venceu em “tortas”. Já 
no quesito pudim, deu empate no 
júri técnico entre Érika do Ó e Mar-
cone Campelo. Marcone ganhou no 
júri popular. Empate técnico tam-
bém em sobremesas, mas o “bri-
gadeirão”, de Rosane Albuquerque, 
caiu no gosto do júri popular.

Se você ainda não foi conferir o 
talento artístico dos colegas servi-
dores do TRF5, é bom se apressar. 
A exposição de arte, que inclui 
pinturas, utensílios, fotografias e 
artesanatos criados por 26 servido-
res, com materiais os mais diversos, 
termina nesta quinta-feira (27). 

A sensibilidade artística dos auto-
res das obras está materializada na 
diversidade de objetos e temáticas 
expostas. Muita gente que passa 
pelo hall do Tribunal tem se surpre-
endido, principalmente, por desco-
nhecer que no Tribunal tem tanta 
gente talentosa em outra área.

Visitas – O 
presidente do 
TRF5, de-
sembargador 
federal Ro-
gério Fialho, 
recebeu, 
ontem, em 
seu gabinete, 
a comissão de direito sindi-
cal da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Seccional PE. 
Em seguida, recepcionou o 
superintendente do Banco 
do Brasil em PE, Jefferson 
Armando (à esquerda).

O Via Legal desta quarta-feira (26) 
vai falar sobre os frequentes assal-
tos a cargas por todo o Brasil. Em 
uma rodovia de Pernambuco, uma 
quadrilha foi capturada após fazer 
o motorista refém e roubar um 
veículo dos Correios, que trans-
portava uma grande quantidade 
de produtos eletrônicos. Os quatro 
criminosos foram condenados pela 
Justiça Federal, mas a insegurança 
nas estradas ainda é uma constan-
te entre os caminhoneiros. Con-
fira esta e outras reportagens no 
programa Via Legal, que vai ao ar 
às 21h (horário de Brasília), na TV 
Justiça. Assista também pela inter-
net, no www.youtube.com/Progra-
maViaLegal.

Nesta sexta (28), a reunião mensal 
com os estagiários de Nível Médio 
do TRF5 contará com a palestra do 
diretor do projeto Novo Caminhar 
e da Treinandos, major da reserva 
Ronaldo Acioli da Silva, do Corpo 
de Bombeiros. O tema será “Cres-
cimento Profissional: o que fui, o 
que sou e como desejo ser lem-
brado”. O evento ocorrerá na Sala 
das Turmas Sul, das 13h às 17h. A 
supervisora da Seção de Estágio 
de Nível Médio, Sônia Paes, res-
salta que o evento faz parte do 
acompanhamento socioeducativo 
dos adolescentes.


