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Dia do Artista

Tem início hoje, às 13h, devendo
se prolongar até o dia 3 de
setembro, o Mutirão de
Conciliação para processos
referentes ao Sistema Financeiro
de Habitação (SFH) da Caixa
Econômica Federal. A previsão é
que sejam concluídas 130 ações
que tramitam nesta Corte. O
objetivo é que com a realização
das audiências tenha fim o
conflito que levou as partes a
ingressarem na justiça. A coordenação
desse trabalho é do desembargador
federal Marcelo Navarro, vice-presidente
do TRF5, e tem como responsável a juíza

TRF da 5ª Região realizará o 3º
Mutirão de Conciliação Judicial

federal Nilcéa Maggi. De
acordo com a juíza, só de
Pernambuco o número de
processos tramitados no
Tribunal chega a 700. Por isso,
todas as ações desse mutirão
serão do estado. Quanto à
escolha de quais ações
passarão pelas audiências de
conciliação, Nilcéia Maggi
explica que se deu de acordo
com a idade dos processos.

“Foram priorizados os mais antigos que
tramitam nas Turmas do TRF5 e outros na
Subsecretaria de Recursos Extraordinários,
Especiais e Ordinários”, conta.

Acontece hoje, a partir das 10h, a
inauguração da nova sede do Fórum da
Subseção Judiciária de Ouricuri, localizada
na Rua Padre Francisco Pedro, 165,
Centro. O município fica situado no
Sertão de Pernambuco, a 620,6 km do
Recife. A cerimônia de inauguração será
conduzida pelo desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de Faria, presidente
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
e vai contar com a presença da juíza
Joana Carolina Lins Pereira, diretora da
Seção Judiciária de Pernambuco, além de
outras autoridades. A Subseção de
Ouricuri é dirigida pelo juiz federal Bruno
Zanata, substituto da 27ª Vara-PE, e sua
competência territorial abrange os
municípios de Araripina, Bodocó, Exu,
Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Santa
Cruz, Santa Filomena e Trindade.

Nova sede da
Subseção de Ouricuri
será inaugurada hoje

A juíza federal Helena Fialho Moreira, diretora da
Seção Judiciária da Paraíba, recebeu a mais alta
comenda da Polícia Militar do Estado, a Medalha
do Mérito cel. PMPB Elísio Sobreira, patrono da
corporação. A solenidade de entrega ocorreu na
última sexta-feira (20), no Espaço Cultural. A
outorga da comenda foi justificada pelo
comandante-geral da PMPB, cel. Wilde Monteiro,
“em referência à prestimosidade, apoio e trabalho
em prol do crescimento desta instituição militar”.

PMPB homenageia Justiça Federal da Paraíba

A Subsecretaria de Apoio Especial (SAE)
está providenciando a confecção dos
crachás de servidores, estagiários e ter-
ceirizados que ainda não o possuem.
Para tal, os setores devem enviar rela-
ção (memorando) para a SAE, com no-
me completo, matrícula e tipo de cra-
chá (servidor, estagiário ou terceirizado).

Pedidos de crachás na SAE
COMUNICADO

O assessor judiciário João Chaves, do
gabinete da desembargadora federal
Margarida Cantarelli, irá lançar, às 18h30
do dia 30 deste mês, o livro “O problema
do Direito em Michel Foucault”. O evento
ocorrerá no auditório G1, da Universidade
Católica de Pernambuco (Unicap). Além
de servidor, João Chaves é mestre em
Direito pela Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE) e professor de Introdu-
ção ao Estudo do Direito na Unicap.

O Problema do Direito
em Michel Foucault
ganha versão literária

Marcelo Navarro


