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Dia Internacional da
Igualdade Feminina

Dia da Declaração dos
Direitos do Homem 2626262626quinta
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Perfil

Nélia Cristina Cruz de Paula
Gab. Des. Paulo Roberto
Maria Eduarda A C Simões
Corregedoria

Pratos do Dia
DobradinhaTorta de camarãoSarapatel de bode

Escalope
Filé de peito

Filé de peixe

Atendimento da SAAP ganha Central

Aniversariantes
de agosto cantam
parabéns amanhã

Classificados

Esmafe promove
Quinta Jurídica

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

Monografia

Vendo um Supernitendo,
com dois controles e

cartucho do jogo MarioBros.
Tratar Jaydeth (9369)

Tribunal de Justiça homenageia TRF

Clio RL 1.0 Ano 2003
18.000 Km Cinza Eclipse

ar/trava/alarme
Tr. Pedro 9704 cel. 8818.1611

Como acontece sempre na última sexta-
feira de cada mês, os aniversariantes de
agosto vão poder festejar em grupo a
mudança de idade. A comemoração
coletiva com direito a bolo e guaraná
acontece às 9h de amanhã, no
restaurante panorâmico, com um café da
manhã bem regional. A presidente
Margarida Cantarelli cumprimentará os
aniversariantes.

Paulista de Franca,
Silvia Helena Maciel
Lemos de Gusmão, é
analista judiciária
concursada desde 89.
Formada em Engenharia Civil pela
UFPE, Silvia sempre faz uso de sua
habilitação no TRF, trabalhando na
antiga Divisão Técnica (na época,
ligada diretamente à Presidência) e
acompanhando sua transformação até
a atual SAAP. A analista é integrante do
Coral do TRF desde maio deste ano.

A central de atendimento criada pela
subsecretaria de Apoio e administração
Predial (SAAP) continua atendendo às
solicitações de serviços relacionados
com a manutenção das instalações. “Na
nossa Central está tudo em paz, sinal de

que está tudo correndo bem no
Tribunal”, explica Sônia Lima, da
SAAP. Qualquer problema com
manutenção das instalações do
Tribunal deve ser comunicado à
Central pelos ramais 9414 ou 9462.

Os aposentados do TRF/5ª estão em
contato constante entre eles através de
reuniões mensais, encontros, cursos,
palestras e passeios promovidos pelo
próprio grupo, com apoio do Tribunal. As
reuniões mensais são feitas na Sala dos
Aposentados, na Escola de Magistratura
Federal (Esmafe). No local há
computadores, telefones e mesa para
reuniões.

O Abuso de Poder no Direito Eleitoral
- Questões Práticas será tema da
próxima Quinta Jurídica, promovida
pela Escola de Magistratura Federal-
RN e Instituto Potiguar de Direito
Público. O debate vai acontecer dia
02 de setembro tendo como pales-
trante o procurador regional eleitoral
Edilson França. O juiz do TRF/RN
Janilson Siqueira e o sub-procurador
geral da República aposentado
Taumaturgo da Rocha participarão do
encontro como debatedores
convidados. As inscrições estão
abertas no site da Justiça Federal
www.jfrn.gov.br e devem ser
confirmadas mediante doação de 2
kg de alimentos não-perecíveis.

Dentro das
comemorações
alusivas ao 70º
aniversário da
instalação do Quinto
Constitucional no
Brasil, o Tribunal de
Justiça de
Pernambuco agraciou
o TRF com a entrega
de medalha comemorativa à data.

Durante concorrida
sessão solene
realizada na Sala
desembargador
Antonio de Brito
Alves, no Palácio
da Justiça, o
desembargador
federal Paulo
Gadelha recebeu a

medalha em nome do Tribunal.

Aposentados do
TRF se mostram
muito ativos

Desembargador
federal Paulo
Gadelha e
desembargador
Fausto Freitas


