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O Dia Internacional da Mulher é no
próximo sábado, mas para as mulheres
do TRF5 as comemorações começam
hoje, com a palestra da desembarga-
dora federal Margarida Cantarelli sobre
o tema “A Mulher nas Artes”. A palestra
acontece a partir das 16h, na Sala das
Turmas (2º andar). No local, haverá ex-
posição fotográfica sobre brasileiras
que se destacaram nas mais diversas
manifestações artísticas, em diversas

épocas, a exemplo
de Chiquinha Gon-
zaga e Carmem
Miranda (música),
Rachel de Queiroz
e Cora Coralina
(literatura), Tarsila
do Amaral (pintura),
Bibi Ferreira e Fer-
nanda Montenegro
(teatro).

Dia da Mulher é comemorado no TRF5

O Centro de Estudos Judiciários
do Conselho da Justiça Federal
abriu inscrições para o 1º Encon-
tro Nacional de Planejamento e
Gestão de Obras da Justiça
Federal. O evento será realiza-
do no período de 11 a 13 de
março na SEPN 510, W3 Nor-
te, Auditório do TRF1, Brasília-
DF. O Encontro tem por objeti-
vo discutir questões relativas
aos espaços físicos que
abrigam os diversos setores
da Justiça Federal. Inscrições através do
portal da Justiça Federal www.jf.gov.br

1º Encontro Nacional
de Planejamento

Tribunal anuncia resultado final do
concurso para juiz federal.

Os juízes federais
José Baptista de
Almeida Filho Neto e
Newton Fladstone
Barbosa de Moura
tomaram posse, na
tarde de ontem,
como titulares das
Varas Federais de
Petrolina (17ª) e
Caruaru (24ª), res-
pectivamente. Os
juízes foram promovidos pelo Pleno
desta Corte, em sessão extraordinária

realizada na última
quinta-feira, dia 28.
Durante a solenida-
de de posse, o
presidente do TRF5,
desembargador fe-
deral José Baptista
de Almeida Filho, fez
um breve comentário
sobre a carreira de
juiz federal, desde o
início, como

substituto, até uma possível presidência
do Tribunal Regional Federal.

Juízes tomam posse como titulares
das Varas de Petrolina e Caruaru

Alunos do curso de Direito da
Universidade Católica de Pernam-
buco (Unicap), visitaram nesta
quarta-feira, dia 5, o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região
(TRF5). Acompanhados por servi-
dores do Cerimonial, os alunos
conheceram o Gabinete da Presi-
dência, o Heliponto, além de
acompanharem a reunião do Pleno.

TRF recebe visita de alunos de Direito da Unicap

A Divisão da Folha de Pagamento
informa aos servidores que

receberam diárias no ano de 2007
que será fornecido, à parte, um

comprovante de rendimentos só
com estas informações. Maiores

esclarecimentos pelo ramal 9565.

Comprovante de diárias


