
Jornal Mural Diário
Produzido pelas Seções de

Comunicação Social
e de Editoração Eletrônica

Fotos: Narciso Lins
www.trf5.gov.br

04quintaN
o
v
e
m
b
ro

2
 
0

 
0

 
4

Edição nº 137

Perfil

Aniversariantes

Hoje tem Quinta Jurídica em Natal

Classificados

Novos elevadores

já funcionam hoje

Pratos do DiaDobradinha
Fígado aceboladoFrango à parmegianaLasanha

Contrafilé ao forno
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Dia dos Escoteiros
do Brasil

Dia do Inventor

Vendo filmadora Samsung e
câmara digital Sony 3.1. Os

interessados devem procurar
Sônia pelo telefone
3425.9858 (DAMS)

Dalva Maria C Martins
Recursos
José Wagner Leite
Multifort
Roberto Carlos de Araújo
Liserve Segurança

Natural do Recife, Eneida de Moraes
Delgado é analista judiciária concursa-
da, desde 96. Formada em Direito pela
UFPE e pós-graduada em Processo
Civil pela Maurício de Nassau, Eneida
começou no TRF no gabinete do então
desembargador Araken Mariz e hoje

atua no gabinete do desem-
bargador Paulo Roberto.
Eneida gosta de cinema,
fotografia (já tendo até
mesmo exposto) e viagens
(lugares exóticos). 

O Núcleo Seccional da
Escola de Magistratura
Federal do Rio Grande do
Norte (Esmafe/RN) e o
Instituto Potiguar de
Direito Público (IPDP)
promovem às 19h de hoje
a Quinta Jurídica. “O
Poder Investigativo do
Ministério Público” é o
tema do central do
encontro que acontece no
auditório da Justiça

Presidente entrega liberação de hipoteca
A presidente do
TRF/5ª,
desembargadora
federal  Margarida
Cantarelli foi a
Fortaleza fazer a
entrega das
primeiras 52 de
um total de quase
400 liberações de
hipoteca a
mutuários da
Caixa. Este foi o
resultado do
Círculo de Concili-
ação instalado na
Seção Judiciária do Ceará, que já
realizou mais de 400 audiências entre
a Caixa e mutuários. Desses

processos só não
houve acordo em
pouco mais de 40
audiências. No Círcu-
lo de Conciliação não
há mesa de audiência
e sim mesas
redondas onde se
sentam um juiz federal
voluntário, mutuários e
representantes da
Caixa. De acordo com
a magistrada, o
Círculo de
Conciliação será
estendido agora às

Seções Judiciárias do Rio Grande do
Norte, Pernambuco e Sergipe. Depois
será a vez da Paraíba e de Alagoas.

No Dia do Servidor, os Doutores
da Alegria fizeram uma apresenta-
ção especial de seu projeto no
TRF/5ª. O ator e coordenador Wel-
lington Nogueira fez uma palestra
interagindo com o público para ex-
plicar a metodologia do seu traba-
lho, que leva alegria às crianças
hospitalizadas, através da arte do
palhaço. No Recife são visitadas
anualmente
cerca de 21
mil crianças
internadas
nos hospitais
da Restaura-
ção e das
Clínicas.

Doutores da Alegria

no Tribunal

Serão inaugurados hoje, às 14h, os três
elevadores do TRF/5ª que estavam em
processo de modernização. Com esse
trabalho, os elevadores terão maior
segurança, diminuição no nível de ruído,
indicação sonora de parada em
pavimento, sistema inteligente e redução
de energia. De acordo com a diretora da
Subsecretaria de Administração Predial,
Conceição Albuquerque, os outros três
elevadores só irão parar para fazer a
modernização daqui a uma semana.

Juiz  Federal

Federal, em Natal. Três
palestrantes debaterão o
assunto: o juiz federal
Walter Nunes (foto), a
procuradora da República
no Rio Grande do Norte,
Cibele Benevides e o
secretário de Defesa Social
do Governo potiguar
Francisco Glauberto
Bezerra, que também é
promotor de Justiça do
Estado da Paraíba.


