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Perfil

Deputado visita
diretor de Foro

Novas Varas: Serra
Talhada e Petrolina

Dia Mundial
do Amor

(Valentine’s Day)

Margarida libera hoje quase 100 hipotecas

Pratos do DiaGalinha à cabidelaGuisadinho à brasileiraFava com charqueFilé de peito na chapaPeixe em postaOmelete de carneEstagiária e terceirizado passam nos
vestibulares da Unicap e da FCAP

Nesta segunda-feira, a
presidente do TRF/5ª,
desembargadora fede-
ral Margarida Cantarelli,
estará fazendo a entre-
ga solene de quase
cem liberações de hi-
poteca aos mutuários
do Sistema Financeiro
da Habitação (SFH),
que participaram da Se-
mana de Conciliação,
realizada em dezembro
passado e que quitaram
seu débito à vista. A so-
lenidade acontece no
10º andar da Seção Judiciária de
Pernambuco, a partir das 14h. Os de-
mais mutuários participantes das 206

conciliações efetivadas
naquele mês optaram
pelo pagamento parcela-
do. Todos esses mutuári-
os tiveram seus acordos
negociados junto à Em-
presa de Gerenciamento
de Ativos (Emgea) e Cai-
xa Econômica, durante
audiências do Programa
Círculo de Conciliação,
da Justiça Federal. Na
ocasião, a magistrada es-
tará lançando a segunda
etapa do Programa Cír-
culo de Conciliação, que

envolve quinhentos outros processos
de mutuários inadimplentes com a
Emgea.

A estagiária-aprendiz
do TRF/5ª Daniela Oli-
veira de Santana e o
funcionário terceirizado
Felipe César Souto
Maior foram aprovados
no vestibular. Os dois
trabalham na
Subsecretaria de Apoio
e Administração Predial (SAAP). Daniela
está no Tribunal há um ano e cinco me-
ses e foi aprovada em Ciências

Contábeis, na Unicap e
em Administração, na
FCAP. Já Felipe, que
trabalha pela TGS e
está no TRF há dois
anos e cinco meses,
foi aprovado em Rela-
ções Públicas, na
Unicap. Felipe também

trabalha na área de Jornalismo, redigindo
matérias para o site da cantora Ivete
Sangalo.

Natural de Recife (PE), Leopoldo
Romer Santos Valença foi requisitado
à Secretaria de Educação do Estado
de Pernambuco em 1994. Lotado
sempre na 1ª Turma,
o servidor busca di-
versão com cinema,
música (em especial,
Chico Buarque) e fu-
tebol (tendo jogado
no timr amador do
Clube Náutico
Capibaribe).

O diretor do Foro da Seção Judici-
ária de Sergipe, juiz federal Carlos
Rebêlo Júnior, e seu diretor admi-
nistrativo Walter Pereira Lima rece-
beram a visita do deputado federal
José Carlos Machado. Durante o
encontro foram discutidas ques-
tões relativas à instalação do novo
prédio da Subseção Judiciária de
Itabaiana, o
Fórum Juiz Fede-
ral Vladimir Souza
Carvalho. O parla-
mentar integra a
Comissão de Or-
çamento do Con-
gresso Nacional.

A presidente do TRF/5ª
desembargadora federal Margarida
Cantarelli intensifica seu projeto de
interiorização da Justiça Federal da 5ª
Região com a inauguração de mais duas
Varas Federais no Sertão Pernambucano
neste mês: Serra Talhada (dia 25) e
Petrolina (28). Até março, a magistrada
espera inaugurar mais quatro Varas
interioranas: Arapiraca (AL), Estância
(SE), Juazeiro do Norte (CE) e Campina
Grande (PB).

Classificados

Vende -se REC (bagageiro) -
original do Renault Clio.
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