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O juiz federal Tarcísio Borges (14ª Vara-
PE) realizou, na manhã de sexta-feira, as
oito primeiras audiências do Posto
Avançado dos Juizados Especiais
Federais, em Gravatá (PE). A doméstica
Severina Francisca da Silva, que
reside no município de Pombos, foi a
primeira pessoa atendida e saiu da
audiência satisfeita com o acordo
fechado com o INSS. Dentro de 90 dias,
a sua filha Mônica da Silva, de 18 anos,
passa a receber o benefício social
correspondente a um salário mínimo. Na
perícia médica, determinada pela Justiça

Federal, ficou constatada a incapacidade
permanente da jovem, depois das
seqüelas provocadas por uma meningite
aos seis meses de idade.

Audiências em Juizado Especial
beneficiam população carente

O presi-
dente do
TRF5
Francisco
Cavalcanti
recebeu, semana passada, a
presidente do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica
(Cade), Elizabeth Farina. O obje-
tivo da visita foi discutir a aproxi-
mação entre o Judiciário e os
órgãos de defesa da concorrên-
cia. Também participou do encontro o
procurador do Cade Gilvandro Araújo. Classificados

Vende-se S10 98, completíssima,
com 2 cilindros de gás de 17m³.

Ramal 9549, com Rivânio

Corsa Classic 2004, preto, com ar,
trava, banco de couro, alarme.
Tratar com Eraldo, 8742.9762

Francisco Cavalcanti
recebe presidente do
Cade

Promoção na Asserjufe
No stand montado na Asserjufe, a

GG Disk Ótica oferece desconto de
20% na compra de óculos de grau

e dá de brinde óculos de sol.

Vendo Astra Sedan/2003
completo. Falar com

Djalma, ramal 9187 ou 9282.8228

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

O serviço de Saúde do TRF da 5ª
Região, que compõe as áreas de
Medicina, Enfermagem, Psicologia e
Assistência Social, está de mudança
para o Anexo III. Por conta do tempo
para organização no novo prédio, foi
suspenso o atendimento de rotina mas
serão mantidos atendimentos
de urgência. Outras informações pelo
ramal 9293.

Seção de Saúde realiza
atendimento de urgência

“Os servidores da Justiça
Federal de 1º e 2º Graus da
5ª Região devem estar
atentos para a necessidade
de comprovar quitação com
as obrigações eleitorais”,
lembra o diretor da
Subsecretaria de Pessoal do
TRF5, Onaldo Mangueira.
Os servidores deverão entregar a cópia

do comprovante de votação
ou justificativa eleitoral nas
Eleições 2006, até o
próximo dia 15, no Setor de
Recursos Humanos do
Tribunal ou das Seções
Judiciárias. Ele adverte que
o descumprimento da
determinação legal poderá

trazer sanções para o servidor.

Comprovante de votação nas Eleições 2006

De acordo com a SJPE, a virtualização
proporciona às Varas Federais uma
economia anual de cerca de R$ 250 mil
nos custos com papel.
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