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Universo faz
homenagem
a Margarida

Diárias ficam
com Otto Benar
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Bolinho de peixe

Ouvidoria amplia canal com a sociedade
Natural de Pesqueira e formada em En-
genharia Civil pela Unicap, Carla Simo-
ne Souza Sá Barreto é técnica judiciária
lotada no gabinete do desembargador
federal Paulo Gadelha. Ingressou no
TRF em 89, através de
concurso público,
iniciando suas atividades
na Diretoria Geral. Carla
é ex integrante do coral e
se diz apaixonada por
música e cinema.

Por orientação da chefe de gabinete da
Presidência desta Corte, professora
Creuza Aragão, as solicitações de diárias
e passagens dos servidores da área
administrativa devem ser encaminhadas
ao diretor-geral Otto Benar. Comunicação
neste sentido foi oficializada último dia 14.

O TRF/5ª prorrogou até 15 de
setembro as inscrições do concurso
nacional de monografia sobre o te-
ma “O Papel Social da Justiça Fe-
deral: Garantia de Cidadania”. Po-
dem concorrer estudantes e profis-
sionais do Direito. O concurso faz
parte das comemorações alusivas
aos 15 anos do TRF/5ª. Aos primei-
ro, segundo e terceiro colocados na
categoria profissional serão conferi-
dos respectivamente os prêmios de
R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil. Na
categoria estudante os três primei-
ros colocados receberão R$ 4 mil,
R$ 2 mil e R$ 1 mil. Maiores
informações no site www.trf5.gov.br.

Já tem nome definido o Núcleo de Prática
Jurídica da Universidade Salgado Filho
(Universo): vai se chamar Professora
Margarida Cantarelli. A inauguração acon-
tece às 15h desta terça-feira, no Campus
da Universo, na Imbiribeira. Na solenida-
de, a diretora do Núcleo, professora
Mariana de Barros e Silva, fará discurso
de saudação à homenageada. “Trata-se
do reconhecimento da
comunidade
acadêmica de Direito
de Pernambuco à
atuação jurídica da
ilustre presidente do
TRF/5ª”, adiantou
Mariana.

Em nome do TRF/5a, a presidente
Margarida Cantarelli recebeu a
Medalha Tobias Barreto, conferida
pelo Instituto Maurício de Nassau. A
homenagem representa o
reconhecimento desta instituição
cultural à prestação jurisdicional feita
pelo TRF/5a à população dos seis
estados nordestinos localizados na
sua área de atuação. A entrega da
medalha teve lugar no Centro de
Convenções de Pernambuco,
durante o Congresso Euro-
Americano de
Relações
Internacionais,
promovido
pela Universi-
dade
Maurício de
Nassau.

A corregedoria do Tribunal
Regional Federal da 5ª

Região (TRF/5ª) intensifica
suas atividades. O
corregedor geral da Justiça
Federal da 5ª Região,
desembargador federal
José Baptista de Almeida
Filho, está divulgando os
meios de acesso que a
população pode ter a este

seguimento do tribunal.
Através do telefone
3425.9644 e do e-mail
corregedoria@trf5.gov.br,
qualquer pessoa de
qualquer ponto do país
pode encaminhar
sugestões, reclamações,
denúncias e pedidos de
informação sobre o
andamento processual.
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