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Napoleão e José Maria Lucena

inauguram Vara em Limoeiro

Perfil
Janice Fonseca de Freitas Schuler é
analista judiciária concursada desde
89. Formada em Direito pela UFPE e
com pós-graduação em Direito do
Trabalho pela Unicap, Janice começou
a trabalhar no TRF como diretora da

Jurisprudência e está
há oito anos
trabalhando na
Presidência. A
recifense gosta de
viajar com a família e
amigos.

Margarida recebe

homenagem da AIP

O vice-presidente do TRF/5ª, Napoleão Nunes Maia Filho, e o ex-
presidente José Maria Lucena inauguraram na última sexta-feira a Vara
Federal de Limoeiro do Norte, no Ceará, durante concorrida solenidade. Na
ocasião, o juiz federal José Parente Pinheiro foi empossado no cargo de
subdiretor da Subseção Judiciária daquele município. O desembargador
federal Napoleão não disfarçou a emoção ao dizer no seu pronunciamento
que “a escolha desta cidade para sediar uma Vara
federal foi feita pelos congressistas e aprovada
pelo Pleno do TRF”. Também emocionado, José
Maria Lucena disse no seu discurso que “o sonho
que sonhei para Limoeiro do Norte se concretiza
hoje. Por isso valeu a pena sonhar”. O pároco de
Limoeiro do Norte João Olímpio Castello Branco
abençoou as instalações da Vara. A banda de
música Maestro José Robles animou o evento,
após a formação do Tiro de Guerra.

A presidente do TRF/5ª, Margarida
Cantarelli, foi homenageada em Caruaru
pela Associação da Imprensa de
Pernambuco (AIP) durante seminário
alusivo aos 73 anos daquela instituição. A
magistrada recebeu das mãos do
presidente da OAB-PE Júlio Oliveira
placa alusiva à data. A
chefe de gabinete da
Presidência, Creuza
Aragão, também foi
homenageada.

Monografia encerra

inscrições amanhã

Aniversariantes

Classificados
A analista judiciária Denise

Corteletti, em lotação
provisória na Seção Judiciária

do Rio Grande do Norte/1ª
Vara, com cargo originário da

Seção Judiciária do
Maranhão, gostaria de fazer

permuta com servidor lotado
na Seção Judiciária do Ceará.
Contatos: denise@jfrn.gov.br,

(84) 235.7562 (trabalho) ou
(84) 643.2198 (residência).

Terminam amanhã as inscrições ao
concurso de mono-
grafia promovido
pelo TRF/5ª. O te-
ma do concurso alu-
sivo aos 15 anos
desta Corte é “O
Papel Social da Jus-
tiça Federal: Garan-
tia de Cidadania”.
Informações no site
www.trf5.gov.br

Curso prorroga até

dia 22 inscrições

A Esmafe adiou as inscrições aos cursos
de Sistema Recursal Cível, Direito
Previdenciário e Direito da Criança e do
adolescente que seriam promovidos, no
período de 14 a 30 de setembro e agora
será de 21 de setembro a 7 de outubro.
As aulas serão de terça a quinta, das 19h
às 21h15. Os cursos são dirigidos a
advogados, estudantes de Direito e ser-
vidores. Mais informações com o diretor
da Esmafe Humberto Vasconcelos
(3424.3698).

Pratos do DiaBode guisado
Carne de sol
Filé de peito
Peixe empanadoFígado aceboladoLasanha aos 4 queijos


