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Aniversariantes
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Jurisprudência

Quarta-feira, 23 de março
José Helvesley Alves
Juiz Federal

Quinta-feira, 24 de março
Paulo Roberto de O Lima
Desembargador federal

Sexta-feira, 25 de março
Carlos Eugênio G Leite
Licitação

Sábado, 26 de março
Marta Barreto Bello
Desª Margarida Cantarelli
Maria Consuelo de O Dutra
Gab. Des. Paulo Roberto
Cláudio J. S Pereira
Médico
Antonio S da Paz Júnior

Almoxarifado
Marconi Correia de Araújo

Orçamento
Samuel Péricles S S Filho
4ª Turma

Domingo, 27 de março
Élio W de Siqueira Filho
Juiz federal

André Luís Tobias Granja
Juiz federal
Haroudo S Xavier Filho
Comunicação Social

Perfil

Margarida se despede do Conselho

Anexo III do TRF será inaugurado dia 29

Margarida inaugura

sede em Mossoró

Dia Mundial da Água

Rhúbia Lacerda
Martins de Oliveira é
assessora judiciária
comissionada desde
2004. Formada em Di-
reito pela Unipê e com
especialização em Processo Civil pela
mesma instituição, a servidora está
hoje lotada no gabinete do
desembargador federal Ridalvo Costa.
Natural de Vitória (ES), Rhúbia nas ho-
ras de folga joga vôlei, viaja, vai à praia,
lê e sai com amigos.

Pratos do DiaBobó de camarãoPeixe à portuguesaFeijão de cocoFígado aceboladoCupim ao molho ferrugemQuibebe

A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli despede-se hoje do Colegiado
do Conselho da Justiça Federal (CJF),
do qual fez parte durante dois anos, co-
mo representante da 5ª Região da Justi-
ça Federal. Para participar desta sessão
ordinária, a magistrada embarca em Ma-
ceió com destino a Brasília e de lá segue
para Mossoró, onde inaugura a sede pró-
pria da Subseção Judiciária daquele mu-
nicípio potiguar. A sesão do Conselho
acontece no plenário da Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
partir das 9h. O CJF é presidido pelo mi-
nistro Edson Vidigal, também presidente
do STJ, e seu colegiado é composto por
mais quatro ministros do STJ e pelos
presidentes dos cinco Tribunais Regio-
nais Federais do país. Antes do início da
votação dos processos administrativos
incluídos na pauta, serão apresentados o
novo sistema Bacen-Jud, pelo chefe ad-
junto do Departamento de Gestão e In-

formações
do Sistema
Financeiro
Nacional do
Banco Cen-
tral, João
Goulart
Júnior, e o
sistema Ca-
dastro Nacional de Correntistas,
pelo gerente de Projetos do Banco
Central, Luís Carlos Spaziani. A
sessão do CJF, desde a posse do
ministro Vidigal, é aberta ao públi-
co. Participam como
convidados represen-
tantes dos Poderes
Legislativo e Executi-
vo, assim como
membros do Minis-
tério Público e da
Ordem dos Advoga-
dos do Brasil.

A presidente do TRF/5ª, desembargado-
ra federal Margarida Cantarelli, inaugura
terça-feira (29/03), às 17h30, o prédio do
anexo III, na praça Tiradentes. Nesse
prédio funcionarão o Setor de Saúde,
Secretaria Administrativa, Controle Inter-

no, Licitação, Diretoria Geral e sa-
las de reunião. A iluminação será
basicamente solar e o sistema de
ar-condicionado vai utilizar o ar da
central do edifício-sede, prevendo
redução no consumo de energia.

O edifício-sede da 8ª Vara Federal em
Mossoró será inaugurado dia 23 de
março, às 17h, pela presidente do
TRF/5ª, desembargadora federal Mar-
garida Cantarelli, acompanhada de
juízes e desembargadores federais.
Atualmente a 8ª Vara funciona num
prédio doado pela Prefeitura de
Mossoró. O terreno onde funcionará a
sede definitiva tem 40 mil metros qua-
drados e localiza-se próximo à UERN.
Nessa primeira fase serão entregues
1.684 metros quadrados de área
construída. A implantação da Vara de
Mossoró facilitou a vida de advogados
e uma enorme quantidade de pessoas
que se deslocavam de vários pontos
do alto oeste potiguar para Natal.

Margarida Cantarelli
e Edson Vidigal

Estaremos comemorando o aniversário da presidente Margarida Cantarelli, no
próximo dia 29, às 14h, no plenário. Na ocasião, lhe será prestada homenagem

pelo trabalho desenvolvido em sua administração. Contamos com sua presença!


