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Perfil

Tributarista leva Mercosul à Quinta Jurídica

TRF inaugura novo sistema de ar condicionado

Arapiraca instala

Vara Federal hoje

Pratos do DiaRosbife
Bacalhau ao Zé do PippoLingüiça de frangoPeixe em postaGuisadinho com legumes

Classificados
Vendo Focus 2004 hatch

completíssimo, bancos em
couro, de fábrica e CD player

original. Morgana, ramal 9358
ou 99463381.

Amanhã será a vez

de Juazeiro do Norte

Vendo - Fiat Siena 2002 -
completo - verde metálico
Único dono R$ 21.500,00

Washington: 99497249/
34259556

Nascido em Afogados da Ingazeira
(PE), José Tadeu de Góes está no TRF
desde 1998 quando foi requisitado à
Prefeitura de Horizonte (CE). Começou
no gabinete do desembargador José
Maria Lucena, passando depois pela
Subsecretaria de Recursos, Distribui-
ção, Assessoria Especial da Presidên-

cia e gabinete do desembar-
gador Paulo Gadelha, onde
se encontra desde 2001. Ba-
charel em Direito pela
Sopece, Tadeu gosta de ler,
cozinhar e escrever crônicas.

Dia Universal
do Teatro

Dia Mundial
da Infância

A central de ar-condicionado do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região vai utilizar
um sistema inovador para refrigerar o
anexo 3, que será inaugurado dia 29 de
março. De acordo com o supervisor da
Seção de Coordenação e Acompanha-
mento de Obras, Luiz Carlos Fernandes,

“o sistema de ar-condicionado do edifí-
cio-sede tem um excedente que possibi-
lita a utilização do ar deste prédio pelo
novo anexo”. A nova edificação vai eco-
nomizar energia e máquinas, funcionando
apenas com sopradores para continuar
refrigerando o local.

A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli instala às 17h de hoje a 8ª
Vara Federal de Alagoas, no municí-
pio de Arapiraca. O Foro
desembargador Federal Paulo
Roberto de Oliveira Lima vai funcio-
nar num imóvel alugado na rua
Menervina da Conceição, 1272, no
bairro de Novo Horizonte. Durante a
solenidade de inauguração, a presi-
dente do TRF/5ª empossa o juiz fe-
deral Rubem Mendonça Canuto Neto
como titular da nova Vara. A jurisdi-
ção da 8ª Vara compreende 45 mu-
nicípios da região.

Em imóvel cedido pela Prefeitura de Jua-
zeiro do Norte (CE), estará funcionando a
partir das 16h30 de amanhã a 16ª Vara
Federal do Ceará. O prédio se localiza à
rua Arnóbio Bacelar, 860, no bairro de
Lagoa Seca. A presidente Margarida
Cantarelli conduz a solenidade de inau-
guração e empossa o juiz federal Marcos
Maírton da Silva como titular da nova Va-
ra Federal, do Foro Desembargador Fe-
deral Napoleão Maia Filho. Esta é a 12ª e
última Vara Federal interiorana instalada
pela presidente Margarida Cantarelli.

O tributarista e professor
honorário da PUC de São
Paulo José Souto Maior
Borges proferiu palestra
na Quinta Jurídica, pro-
movida pela Esmafe na
última quinta-feira, na
Seção judiciária de
Pernambuco, sobre
“Harmonização Tributária
no Mercosul”. O palestrante frisou que
não faria análise econômica sobre o as-
sunto e sim como tributarista. Em segui-
da, destacou que “no Mercosul, a
integração da América Latina está previs-
ta no Tratado de Assunção, dentro das
regras do Direito Comunitário”. Durante o
encontro, o diretor da Esmafe/5ª Luiz

Alberto Gurgel de
Faria instalou o Nú-
cleo Seccional da
Esmafe/5ª em
Pernambuco e de-
signou a juíza fede-
ral Joana Carolina
Lins Pereira para
coordená-lo. A
magistrada agra-
deceu por ter sido
escolhida para
essa missão e
agradeceu ao
palestrante por ter
aceitado o convite.

A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli prestigiou o evento.

Prazo do formulário do Proged termina hoje
Sevidores em avaliação no período de
1º de abril de 2004 a 31 de março de
2005 têm até hoje para devolver na

Subsecretaria de Pessoal os formulári-
os de avaliação do Proged. Mais infor-
mações com Soraya Maria, ramal 9335.

Joana Carolina


