
Jornal Mural Diário
Produzido pelas Seções de

Comunicação Social
e de Editoração Eletrônica

Silvany Campelo de
Albuquerque
Cerimonial
Nereida Santos de Lima
Pessoal

Aniversariantes
www.trf5.gov.br

Dia do IBGE 0606060606terça

Ju
lh

o
Ju

lh
o

Ju
lh

o
Ju

lh
o

Ju
lh

o

2
 0

 0
 4

Edição nº 57

Perfil

Lasanha a 4 queijos
Peito de frango na chapa

Fígado acebolado
Carne de sol

Bode guisado

Pratos do Dia

Cearense de Fortaleza, Francisco
Onésimo Batista da Frota Júnior, é téc-
nico judiciário do TRF desde outubro
de 89. Começou a trabalhar no gabine-
te do então juiz e hoje ministro do STJ
José Delgado, e agora se encontra no
do desembargador federal Geraldo

Apoliano. Formado em
Direito pela Unicap,
Onésimo fez especiali-
zação em Direito Público
e Relações Sociais pela
UFPE.

Classificados
Para anunciar basta ligar

para Roberta Abreu
nos ramais

9018, 9019 ou 9021

Coral é atração
na Fenneart

Estão prorrogadas até 15 de setembro
as inscrições para o concurso de
monografia promo-
vido pelo TRF/5ª,
sobre o tema “O
Papel Social da
Justiça Federal:
Garantia de Cida-
dania”. O concurso
é alusivo aos 15
anos desta Corte.
Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

Na sessão plenária do dia 2 de junho, o
TRF/5ª aprovou voto de congratulações
aos desembargadores federais
Napoleão Nunes Maia Filho e Marcelo
Navarro pelo lançamento dos livros “O
Domínio das Lem-
branças” (poesias)
e “Princípio do
Promotor Natural”,
respectivamente.
Na oportunidade, o
desembargador fe-
deral Geraldo
Apoliano citou um
trecho do poema
“Declaração”, de
Napoleão Maia:
“Que me ouçam as
estórias, admire as

Poesia e literatura jurídica em alta no TRF
minhas lendas pessoais, aprenda as mi-
nhas expressões tolas e as repita com a
minha fala, como se fossem as coisas
mais importantes desta vida para se sa-
ber”. Na mesma sessão, foi aprovado

outro voto de
congratulações
ao assessor jurídi-
co do gabinete do
desembargador
federal José Maria
Lucena e poeta
Majela Colares
pelo lançamento do
livro “O Silêncio no
Aquário”, que tem
edição bilíngüe
(Português-Ale-
mão).

Os dezesseis juízes federais substitutos
da 5a Região promovidos ao cargo de
juiz federal, na última sessão do Pleno,
pelos critérios de merecimento e
antigüidade, tomam posse às 17h de
hoje durante solenidade, na Sala da 1ª
Turma. O ato solene será comandado
pela presidente do TRF/5a

desembargadora federal Margarida
Cantarelli.

Juízes promovidos
tomam posse hoje
na sala da 1ª Turma

Magistrados e servidores da Justiça
Federal que tiverem seus trabalhos
selecionados pelo Programa Hubert
Humprey, da Comissão Fullbright
Brasil, com bolsas de estudos nos
Estados Unidos, podem viajar sem
prejuízo dos vencimentos. Decisão
neste sentido foi aprovada pelo
Colegiado do Conselho da Justiça
Federal. Os interessados podem
inscrever seus trabalhos até o dia 15
deste mês, através do site
www.fulbright.org.br

Fullbright
inscreve trabalhos
até 15 deste mês

O Coral do
TRF/5a foi uma
das atrações na abertura
da Feira Nacional de Ne-
gócios de Artesanato
(Fenneart), no Centro de
Convenções de
Pernambuco, na última
sexta-feira. Na sua apre-
sentação, sob a regência
do maestro Ricardo Fa-
rias, o grupo interpretou
“Va Pensiero” da Ópera
Nabuco de Verdi.

Napoleão
Maia

Marcelo
Navarro


