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Edição nº 101

Perfil

Pratos do Dia

TRF inaugura

amanhã Vara em

Limoeiro do Norte

Margarida recebe

100º jornal mural

Aniversariantes
Marcone Campelo
Recursos

Classificados

Gaúcha de Porto Alegre, Heloísa
Helena de Lorenzi Steiger é analista
judiciária concursada desde 90.
Formada em Letras na PUC-RS,
Heloísa atua na Taquigrafia desde
que ingressou no Tribunal, na gestão

do então presidente.
Araken Mariz. Heloísa
gosta de caminhar à
beira-mar e sempre
viaja para Gravatá ou
Porto de Galinhas no
Verão.

A presidente do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região Margarida
Cantarelli e a diretora do Foro da
Seção Judiciária do Ceará, juíza
federal Germana de Oliveira Moraes,
inauguram amanhã, no município
cearense de Limoeiro do Norte, a
15ª Vara Federal daquela SJ, a
primeira Vara Federal do interior do
Ceará. A solenidade inaugural terá
lugar no Fórum Federal localizado à
rua Coronel Serafim Chaves, 525,
Centro, a partir das 19h.

A presidente do TRF/5ª Margarida Canta-
relli recebeu na tarde de ontem um
exemplar reduzido da 100ª edição
ininterrupta do jornal mural TRF HOJE. O
diretor de Cerimonial e Comunicação
Social, Silas da Costa e Silva e os
supervisores André Garcia (Editoração) e
Jaques Cerqueira (Comunicação Social)
fizeram a entrega do exemplar para
assinalar a marca. O jornal mural teve seu
primeiro número
afixado na quarta-
feira, 14 de abril,
nos 38 expo-
sitores acrílicos
do TRF e seus
anexos.

A Divisão de Assistência Médica e Social
informa que segurados da Sul América
têm descontos de 10% a 30% em
farmácias conveniadas, mediante
apresentação da carteirinha. Os
interessados na lista dos
estabelecimentos deverão se cadastrar
no site www.sulamerica.com.br e efetuar
a consulta clicando em Área do Cliente/
Medicamentos com Desconto.

Remédio tem

desconto de 30%

na Sul América

Bicicleta Ergométrica Athletic
Way - Modelo Tecno Star, com

display de velocidade, calorias,
tempo, pulsação e função scan

que mostra seqüencialmente
todas as funções do

monitor.(Excelente estado de
conservação)- R$ 250,00.

Jaydeth (ramal 9369)

Presidente é a 1ª mulher homenageada

A presidente do
TRF/5ª Margarida
Cantarelli recebeu
no último sábado
uma homenagem
inédita em Paulista.
Foi a primeira mulher
homenageada com
a Comenda Padre
João Ribeiro
Pessoa de Mello Montenegro, mais alta
condecoração daquele município. A

medalha foi entregue na
Igreja Santa Isabel pelo
prefeito Antonio Speck,
que destacou a atuação da
magistrada à frente deste
Tribunal e lembrou sua
passagem como
promotora de Paulista.
Margarida Cantarelli
agradeceu a homenagem

que tem como patrono um dos heróis
da Revolução Republicana de 1817.

Foi adiada para a quarta-feira, 22, a
homenagem que a Câmara
Municipal de Campina Grande, na
Paraíba, prestará ao
desembargador federal Geraldo
Apoliano com a entrega do título de
Cidadão Campinense. A
homenagem está marcada para as
10h. O presidente da Câmara,
vereador Romero Rodrigues Veiga,
estará à frente da solenidade. A
proposta que resultou na concessão
da Cidadania é de autoria da
vereadora Maria Lopes Barbosa.
Geraldo Apoliano já recebeu os
títulos de Cidadania de Pernambuco
e de Fortaleza, ano passado.

Apoliano ganha

cidadania dia 22

Dobradinha
Bode guisado
Torta de ricotaOmelete de carneLasanha aos 4 queijosFilé de peito à parmegiana

André, Jaques,
Silas e Dra. Margarida


