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Edição nº 80

Perfil
Estão prorrogadas até 15 de setembro
as inscrições para o concurso de
monografia promo-
vido pelo TRF/5ª,
sobre o tema “O
Papel Social da
Justiça Federal:
Garantia de Cida-
dania”. O concurso
é alusivo aos 15
anos desta
Corte.Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

Maria Alice
Giodano

Josely Merces Santana
Gab. Des. Marcelo Navarro
Arlindo Carlos da Silva
Multiforte

Classificados

Vara de Caruaru
ganha Juizado Margarida participa de reunião em S. Luís

Presidente profere palestra no Rotary

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Vendo câmara digital
Olympus D390 com zoom
(nova). R$ 850,00. Tratar:

Ubiratan (9229)

Lúcia de Fátima Pontes de Souza é
pernambucana de Garanhuns. A analis-
ta judiciária concursada ingressou no
TRF em 89. Atuou em diferentes
setores e gabinetes. Agora está na
Assessoria da Presidência. É formada
em Engenharia Florestal pela UFRPE,

com pós-graduação em
Gestão Pública pela
Fecap. Atualmente estuda
Direito na Sopece. Nas
horas livres, gosta de
viajar e assistir filmes.

A presidente do TRF/5ª,
desembargadora federal Margarida
Cantarelli, participou na última sexta-feira
da reunião do Conselho da Justiça
Federal. O encontro teve lugar na Seção
Judiciária do Maranhão, em São Luís,
sob a presidência do ministro Edson
Vidigal, que também preside o Superior
Tribunal de Justiça. A idéia do ministro de
levar a reunião para a capital maranhense
foi aproveitar a ocasião da solenidade de
doação do terreno que abrigará a
“Cidade Judiciária” na cidade de Caxias
(MA), para que os membros do Conselho
pudessem conhecer de perto esse
projeto. A solenidade aconteceu logo
depois da sessão do CJF, às 15h, no
Palácio dos Leões, sede do governo do
Maranhão. O terreno para a “Cidade

Judiciária”, com uma área de 26
hectares, está sendo doado pelo
Estado para abrigar, em uma só
localidade, além de
representações das Justiças
Federal, Estadual, do Trabalho e
Eleitoral, os outros órgãos ligados
ao Judiciário, tais como o
Ministério Público, a Polícia
Federal e a Defensoria Pública.

A Vara Federal da Subseção Judici-
ária de Caruaru vai passar a contar
com um Juizado Especial Federal
Adjunto, a segunda a ser instalada
na 5ª Região, depois de Itabaiana
(SE). A decisão foi aprovada na
última reunião do Pleno. Com essa
iniciativa, a presidente do TRF/5ª,
Margarida Cantarelli, espera facilitar
ainda mais o acesso da população à
Justiça Federal e dar maior
agilidade à tramitação dos
processos previdenciários. As
demais Varas Federais também
poderão ser autorizadas a se tornar
adjuntas desde que seus juízes
titulares encaminhem solicitação
neste sentido.

O TRF/5ª está pleiteando junto à
Universidade Católica de Pernambuco
(Unicap) um desconto nas mensalidades
dos servidores desta Corte e seus
dependentes. Para que isso aconteça, é
preciso que os servidores interessados
compareçam ao Departamento Pessoal
do TRF, até quarta-feira para manifestar
interesse em aderir a esse pleito.

TRF busca convênio
com a Unicap

A convite do presidente do Conselho da
Comissão de Programas do Rotary Club
do Recife (Brum), Nythamar de Oliveira, a
presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli profere palestra às 12h15 de
amanhã, durante reunião rotária no
Círculo Militar do Recife, sobre a
instalação dos Cursos Jurídicos no
Brasil. Durante o encontro, a magistrada
será homenageada pelo Rotary dentro
das comemorações alusivas ao dia 11
de Agosto. As reuniões plenárias do
Rotary Club Recife (Brum) acontecem
sempre às terças-feiras, durante almoço.
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Pratos do Dia
Galinha assadaPeixe à milanesaFrango cremosoCarne ao molho madeiraBacalhau ao Zé do PipoGuisadinho à jardineiraPastel misto


