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Além da Toga: Rejufe lança revista na próxima segunda

Estudantes de
Direito visitam 
TRF5

Aniversariantes

de Março

QUINTA Otimização de despesas 

Ministro 
Antônio Carlos Ferreira

STJ

Catherine Marie Louise Tuboly Péricard
Secretaria Judiciária
Glebson Henrique Félix Mendes
Terclima - Manut. Ar Cond.
Severino Marques da Silva
Soservi - Oficina

Sintrajufe-PE
promove assembleia 

Memorial vai resgatar história da Rejufe
ara resgatar os 21 
anos de existên-

cia da Associação dos 
Juízes Federais da 5ª 
Região (Rejufe), será 
fundado, na próxima 
segunda-feira (14), o 
Memorial dos ex-pre-
sidentes e ex-direto-
res da Associação. O 
evento será realizado 
às 16h, na sede da 
Rejufe, na Seção Judi-
ciária de Pernambuco 
(SJPE), localizada na Av. Recife, 
6250, no bairro do Jiquiá, Recife/

PE. Fundada em 14 de outubro de 
1994, a Rejufe foi presidida pelos 

Após a inauguração do Memo-
rial dos ex-presidentes e ex-dire-
tores da Rejufe, será lançada, às 
17h, no auditório de treinamento 
da SJPE, a primeira edição da 
revista de cultura Além da Toga, 
que se propõe a publicar a pro-
dução cultural dos juízes fede-
rais. A publicação está sendo 
produzida e editada pela Rejufe, 
sob coordenação do juiz federal 

Marco Mairton (SJCE) e supervisão 
editorial da jornalista Isabelle Câ-
mara. Nesta edição, contos, crô-
nicas, fotografias e poesias 
enviadas pelo ministro Mar-
celo Ribeiro Dantas (STJ), 
pelo vice-presidente do 
TRF5, Roberto Machado e 
pelos juízes federais Fran-
cisco Barros e Silva, Marcos 
Mairton, Marília Ivo, Nagibe 

Na tarde de on-
tem, diretores de 
áreas estratégi-
cas do TRF5 es-
tiveram reunidos 
com a diretora-
-geral, Margarida 
Cantarelli, para 
avaliar medidas 
que podem ser 
tomadas visando 
à otimização de 
gastos, tendo em vista o atual 
cenário de redução orçamentá-
ria. Entre os pontos debatidos: a 

Estudantes do 7º período do curso 
de Direito da Faculdade Metro-
politana visitaram, ontem (9/03), 
o Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5. Acompanhados 
pelo professor Danilo Mergulhão, 
os 25 alunos conheceram o tra-
balho realizado no Tribunal, como 
atividade da disciplina de Prática 
Jurídica. O grupo assistiu ao vídeo 
institucional “A Casa do Direito” e 
à sessão de julgamento do Pleno, 
visitou a Presidência, o Memorial 
e o heliponto. Esta foi a primeira 
visita de universitários de 2016.

magistrados José Baptista, 
Geraldo Apoliano, Manoel 
Erhardt, Élio Wanderley, Paulo 
Gadelha, Marco Bruno Mi-
randa Clementino, Francisco 
Glauber Pessoa Alves, Roni-
von de Aragão. Atualmente, 
o juiz federal Antônio José 
de Carvalho Araújo preside a 
Rejufe. 
Placas - Todos os ex-presi-
dentes e ex-diretores da Re-
jufe serão homenageados por 
ocasião da inauguração do 

Memorial, por meio de aposição 
de placas.

diminuição do consumo de ma-
terial de expediente e negocia-
ção com fornecedores.

O Sintrajufe-PE promove, hoje 
(10), às 19h, em sua sede, assem-
bleia de desfiliação da CUT e elei-
ção dos delegados para o Con-
gresso Nacional dos Trabalhadores 
do Judiciário Federal (Congrejufe), 
que será realizado de 27/4 a 1º/5, 
em Santa Catarina.

Jorge, Paula Emília, Ronivon de 
Aragão e Thalynni Passos.


