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Edição nº 95

Perfil

José Jeronildo C de Lima
Judiciária
Evandro Gomes dos Santos
Liserve

Pratos do Dia

Mostra tem vinte
trabalhos inscritos

Classificados

Mutuário da Caixa
faz conciliação Vara Federal de Caruaru ganha

5ª feira Juizado Especial Virtual

Servidores devem
cumprir Resolução Recifense, Maria de Fátima Rodrigues

da Silva é analista judiciária concursada
desde 89. A funcionária passou apenas
cinco meses na Secretaria Administra-
tiva antes de ser convidada para a Di-
visão de precatórios, onde se encontra

há mais de 14 anos,
sendo hoje sua super-
visora. Formada em
Direito pela UFPE, Maria
de Fátima gosta de ir ao
cinema, teatro e praia
nas horas de folga.

A presidente do
Tribunal Regional
Federal da 5ª Região,
desembargadora
federal Margarida
Cantarelli, e o
coordenador dos
Juizados Especiais
Federais da 5ª Região,
desembargador
federal Petrucio
Ferreira, inauguram na
próxima quinta-feira o
Juizado Especial
Virtual da Subseção
Judiciária de Caruaru. A solenidade de
inauguração terá lugar na Sala de

Conferências da
Faculdade de
Direito de Caruaru,
na Avenida
Portugal. O ato
solene contará,
ainda, com as
presenças dos
juízes federais
Élio Wanderley de
Siqueira Filho,
diretor do Foro da
Seção Judiciária
de Pernambuco, e
César Arthur de

Carvalho, subdiretor do Foro da
Subseção Judiciária de Caruaru.

Os servidores que tiveram seu desem-
penho avaliado pelo Proged e vão agora
poder mudar de classe, devem ficar
atentos para cumprimento do artigo 17
da Resolução 312, de 29 de abril de
2003, do Conselho da Justiça Federal.
Esse dispositivo legal exige a participa-
ção dos referidos servidores em pelo
menos um evento de capacitação, no
período em que estiveram na classe da
qual serão promovidos. Qualquer dúvida
ligar para Soraya Portugal, ramal 9335.

Iniciativa da Justiça Federal em todo
o país, com apoio da Empresa de
Gestão de Ativos (Emgea) e da Caixa
Econômica Federal, foi lançado na
Seção Judiciária do Ceará o Círculo
de Conciliação - Programa de Conci-
liação nos Processos do Sistema Fi-
nanceiro de Habitação. Logo após o
lançamento foram realizadas 17 audi-
ências, que resultaram em 15 acor-
dos e duas remarcações. “O Círculo
de Conciliação foi um sucesso. 88%
dos mutuários quitaram as dívidas e
garantiram o recebimento do título de
propriedade dos seus imóveis. Havia
processos com mais de vinte anos
de tramitação e foram solucionados”
afirmou a juíza federal Nilcéa Maggi.

Congresso tem
Margarida na
sua PresidênciaVinte trabalhos estão inscritos para

participar da I Mostra Regional dos
Trabalhos da Qualidade da 5ª Região.
Após um processo de seleção, apenas
oito desses trabalhos serão levados à
mostra. A I Mostra será realizada nos
dias 22 e 23 de setembro no Espaço
Cultural deste Tribunal. O Rio Grande do
Norte inscreveu quatro trabalhos; o Ceará
três; Sergipe, dois; Alagoas, um; e
Pernambuco, seis. Campina Grande
inscreveu dois e o TRF/5ª outros dois.

A presidente do TRF/5ª, desembarga-
dora federal Margarida Cantarelli, será
presidente de honra do II Seminário do
Instituto Pernambucano de Estudos
Tributários, que se realiza dias quinta e
sexta-feiras próximas, no Mar Hotel. A
magistrada participa da abertura do
encontro, às 9h do dia 2, que terá como
conferencista o professor Paulo de
Barros Carvalho, da PUC de São Paulo.

Bicicleta Ergométrica Athletic
Way - Modelo Tecno Star, com

display de velocidade, calorias,
tempo, pulsação e função scan

que mostra seqüencialmente
todas as funções do

monitor.(Excelente estado de
conservação)- R$ 250,00.

Jaydeth (ramal 9369)

Bode guisadoCupim ao forno
Filé de peitoCharque na morangaBacalhau matutoFígado acebolado


