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Perfil

Margarida faz
balanço parcial

Edson Purcino da Luz
Apoio Especial
André Remígio Leão
Gab. Des. Ridalvo Costa
Virgínia Coeli B Damasceno
Gab. Des. Paulo Roberto

Sábado, 18 de dezembro
Helena Célia B Moura
Judiciária

Domingo, 19 de dezembro
Luiz Gustavo C G de Oliveira
Administração Predial
Valfrido Batista Santiago Jr.
Plenário

Mural muda linha

durante recesso

Alegria marcou confraternização do TRF

Alexandre Vieira e Silva
é técnico judiciário
concursado desde
agosto de 1989.
Formado em Ciência da
Computação pela Unicap, o servidor é
administrador de Banco de Dados da
Subsecretaria de Informática, mas já
atuou no gabinete do então
desembargador Araken Mariz e na
Divisão da 2ª Turma. Natural do
Recife, nas horas vagas gosta de ficar
com a família e ir ao cinema.

Durante palestra proferida na Quinta
Jurídica, a presidente Margarida Can-
tarelli fez uma espécie de prestação
parcial de contas de sua administra-
ção. Nos últimos 21 meses, o TRF/5ª
interiorizou suas ações, com a im-
plantação de seis nova Varas – Caru-
aru e Petrolina (PE), Limoeiro do
Norte (CE), Mossoró (RN), Sousa e
Campina Grande (PB) e Itabaiana
(SE). Antes de março, devem ser
instaladas as Varas de Serra Talhada
(PE), Juazeiro do Norte (CE), Caicó
(RN), Arapiraca (AL) e Estância (SE).
A magistrada também inaugura o Fó-
rum Social – o segundo do país, de-
pois de São Paulo -, que vai concen-
trar na avenida Dantas Barreto os
Juizados Especiais Federais da ca-
pital. A magistrada lembrou que o
TRF/5ª pagou até o mês passado R$
530,5 milhões em precatórios e
outros R$ 160,1 milhões em RPVs,
instalou os Juizados Especiais Fede-
rais em Pernambuco, Alagoas e Rio
Grande do Norte, digitalizou 810,2 mil
páginas de acórdãos e modernizou o
sistema de informática, voltado à
prestação jurisdicional. Além disso,
instalou, com apoio da Caixa, os
Círculos de Conciliação para resolver
impasses entre mutuários e a Caixa,
e pôs em prática o sistema de
Protocolo Integrado.

O mural TRF HOJE vai mudar sua
linha editorial durante o recesso fo-
rense, que vai da próxima 2ª feira,
20 à 5ª feira, 6 de janeiro. A coluna
“Perfil” será substituída por dicas
de saúde e o noticiário dará maior
espaço aos eventos culturais.

Aberta com um show pirotécnico, a festa
de confraternização natalina do TRF, na
noite da quarta-feira, foi pura animação.
Ao som da Orquestra Universal,
magistrados e servidores se
confraternizaram. O buffet assinado por
Ana Góis serviu petiscos, refrigerantes e

um prato quente. Nas mesas
distribuídas no pátio externo do
edifício-sede, os servidores
puderam fazer a troca de presentes
de amigo secreto. Os adeptos da
dança de salão também tiveram
oportunidade de exibir seu talento.

A festa de confraternização
natalina dos adolescentes
aprendizes do TRF/5ª, realiza-
da na última terça-feira no pa-
lhoção do Anexo I, foi marcada
pela alegria e só terminou por
volta das 23h. A festa começou com a
apresentação do grupo Arte e Dança,

seguida da realização de um
bingo que premiou dez garotos
com diversos prêmios doados
pelos chefes de gabinetes do
Tribunal. Depois, foi feita a
escolha do garoto e garota

aprendizes-2004 e a festa continuou com
uma apresentação especial do DJ Filipe.

Adolescentes fazem festa no palhoção

Tribunal muda horário no recesso
O TRF vai adotar horário reduzido
durante o recesso (20/12/04 a 06/01/05).
De 2ª a 5ª, o Tribunal funcionará das 13h

às 18h e às sextas-feiras das 8h às 13h.
Em janeiro o horário de expediente será
normal a partir do dia 7 de janeiro.

O Setor Médico comunica que a partir de 2ª iniciará exames periódicos. Os agentes de
segurança deverão comparecer ao setor para pegar a requisição dos exames.
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