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Aniversariantes

Perfil

Tatiana Ramalho de Rezende
Pessoal
Tiago Pinto Araruna
Recursos
Moacir Mariano da Silva
TGS
Allison da Silva Noronha
Gab. Des. Francisco Wildo

Pratos do DiaPanqueca de frangoArrumadinho de carne de solFilé de peixe na chapaEscalope
Lasanha 4 queijos

Dia da Paz Mundial

Dia Nacional do
Rotary

Classificados

Estande do Boticário oferece toda a linha de produtos
de hoje até sexta-feira no posto da Asserjufe.

O recifense Mário Adolfo Fagundes é
técnico judiciário concursado da Seção
Judiciária de Pernambuco. Requisitado
pelo TRF/5ª desde 2000, ele está
lotado no gabinete do desembargador

federal Francisco de
Queiroz Cavalcanti. Má-
rio fez curso técnico em
Mecânica de Automó-
veis, no Senai. Nas ho-
ras vagas, gosta de jo-
gar futebol e curtir a fa-
mília.

Vendo Pentium 3 - 600Mhz,
completo (HD-20GB, RAM-

128, Fax/Modem 56Kbps,
estabilizador / transforma-

dor, Impres-
sora Hp-

640C). R$
1.000,00. Tra-
tar c/ Arnaldo -

Ramal 9495/
9391

Marinha homenageia

Margarida dia 1º
A presidente Margarida Cantarelli
será homenageada na terça-feira
1º de março, com a outorga da
Medalha do Mérito Tamandaré,
pela Marinha do Brasil. A entrega
da condecoração acontecerá no
Gabinete da Presidência. O novo
Comandante da Capitania dos
Portos, capitão de Mar-
e-Guerra Jor-
ge Lara entre-
gará a meda-
lha na presen-
ça do vice-al-
mirante Luiz
Augusto Cor-
reia

Paraíba instala seu primeiro Juizado Virtual Federal
Desde a semana passada, a Justiça Fe-
deral na Paraíba deu início ao processo
de instalação do primeiro Juizado Virtual
do Estado, proporcionando maior
praticidade e rapidez na tramitação pro-
cessual dos Juizados Especiais Fede-
rais da Seção Judiciária paraibana. O sis-
tema Creta, que vai operar sobre uma
base de software livre – Linux/Postgre
SQL – será disponibilizado, através do

site www.jfpb.gov.br. O sistema opera
desde a última segunda-feira. Para isso,
a Justiça Federal fez uma reunião de trei-
namento com todos os advogados
paraibanos, no seu auditório. Para entrar
no sistema, bastará acessar a página e
clicar no ícone do Juizado Virtual. Antes
disso, o advogado deverá se cadastrar e
assinar um termo de compromisso de
utilização e acesso regular ao programa.

Apresentação do

Coral recebe elogios
Sob a regência do maestro Ricardo Fari-
as, o Coral do TRF/5ª vem conquistando
novos espaços e admiradores, a cada
apresentação. Na última delas, sexta-fei-
ra passada, durante solenidade de lança-
mento do livro Dr. Roberto, o grupo foi
muito aplaudido. No dia seguinte, o Jor-
nal do Commercio registrou a impecável
apresenta-
ção do gru-
po. No re-
pertório,
clássicos da
música nor-
destina com
arranjos
para Coral.

A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli foi homenageada na tarde
de ontem pelo Rotary do Brum com a
outorga do título “Rotariana do Cora-
ção”. A solenidade de entrega do tí-
tulo foi realizada no Círculo Militar do
Recife. A magistrada foi saudada por
Valdrílio Guerra e recebeu o título
das mãos da gerente regional do
Procon Oneide Bessa. A homena-
gem assinalou a passagem do Dia
Nacional do
Rotary e o
centenário
de funda-
ção do
Rotary por
Paul Harris.

Rotary dá título à

presidente do TRF

Com o Juizado Virtual,
cena como esta não
será mais vista

Capitão Lara
cumprimenta
Margarida


