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A mais alta honraria concedida pelo muni-
cípio de Paulista, situado no litoral Norte
de Pernambuco, foi outorgada ontem ao
presidente do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região (TRF5), desembargador fe-
deral Luiz Alberto Gurgel de Faria. A en-
trega da Comenda Padre João Ribeiro
Pessoa de Melo Montenegro foi realiza-
da pelo prefeito Yves Ribeiro, acompa-
nhado dos secretários municipais Manoel
Alencar (Governo), Flávio Régis (Assun-
tos Jurídicos), Antônio Camarotti (asses-
sor especial) e Khalil Gibran (secretário
administrativo). A solenidade ocorreu no
Gabinete da Presidência do TRF5, na

presença dos
desembarga-
dores fede-
rais Margari-
da Cantarelli,
Marcelo Na-
varro (vice-
presidente do
TRF5) e Ro-
gério Fialho
(coordenador
regional dos
Juizados Especiais Federais), além de
diretores e servidores desta Corte. O
evento faz parte das comemorações dos

74 anos de emancipação
política da cidade. A me-
dalha é outorgada a per-
sonalidades e instituições
com relevantes serviços
prestados ao desenvolvi-
mento do município em
suas áreas de atuação. A

honraria é uma homenagem ao Padre
João Ribeiro, considerado um dos heróis
da Revolução Pernambucana de 1817.

Presidente do TRF5 é agraciado
pelo município de Paulista

Posse da nova Mesa
Diretora do TJPE
O presidente do TRF5 Luiz Alberto Gur-
gel de Faria recebeu, ontem, a visita do
desembargador José Fernandes de Le-
mos para entregar o convite de posse
da nova Mesa Diretora do Tribunal de
Justiça de Pernambuco (TJPE), que
ainda inclui os desembargadores Joval-
do Nunes (vice-presidente) e Bartolo-
meu Bueno Morais (corregedor). A sole-

nidade de posse ocorrerá no próximo
dia 10 de fevereiro, às 17h, no Palácio
da Justiça (bairro de Santo Antônio).

Prévias no Pátio de São Pedro
No Pátio de São Pedro estão
acontecendo prévias carnavales-
cas, diariamente, a partir das 20h.
A troça O Cachorro do Homem do
Miúdo e a orquestra do maestro
Adelmo Apolônio são as atrações
desta quarta-feira. Amanhã, haverá
o acerto de marcha do bloco de
Pau e Corda, ensaio do Eu Quero
Mais e apresentação do Batutas
de São José.Margem para empréstimo

não será fornecida
entre os dias 5 e 10
A Divisão de Folha de Pagamento infor-
ma aos servidores que não será forneci-
da a margem consignável entre os dias 5
e 10 de cada mês, conforme Ordem de
Serviço nº 13 (19 de maio de 2006). A
equipe da Divisão argumenta que a sus-
pensão nesse período ocorrerá por con-
ta do fechamento da folha de pagamen-
to. Informações: 9345/9346.


