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Aniversariantes

16 SEGUNDAMarço Arthemísia Ferreira Paulo Santiago
DAMS

Pedro Alexandre Matias Bezerra
Administração Predial

Juliene Gama Tenório Paraíso
Diretoria Geral

Eliomar Ramos da Silva
Segurança

Rosemary de Oliveira Souza
Soservi

Com o plenário da Câma-
ra Municipal de
Itabaiana (SE) comple-
tamente lotado, o presi-
dente do TRF5, desem-
bargador federal José
Baptista de Almeida
Filho, e a diretora da
Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região,
desembargadora
federal Margarida Cantarelli, receberam,
na manhã da última sexta-feira, o título
de “Cidadão Itabaianense”. A
homenagem, de autoria dos vereadores
Valmir Santos Costa e José Carlos

Góis, foi apro-
vada por
unanimidade
pelos
integrantes da
Casa legislativa.
De acordo com
os autores da
proposta, o título
de cidadania
honorária é o

reconhecimento aos relevantes serviços
prestados pelos magistrados ao
município sergipano. A solenidade,
marcada pela emoção, foi prestigiada
por autoridades do meio político,

José Baptista e Margarida Cantarelli recebem
título de “Cidadão Itabaianense”

Mais uma etapa da
agenda de compro-
missos que antece-
dem à posse da
nova Mesa Diretora
do TRF5 foi cum-
prida pelo presidente e
vice-presidente eleitos,
desembargadores
federais Luiz Alberto
Gurgel de Faria e 

Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Na
quinta e sexta-feira, em João
Pessoa, acompanhados pelo
desembargador federal
Rogério Fialho Moreira, os

futuros dirigentes do

TRF5 visitaram o governador José
Maranhão, o desembargador Luiz Silvio

Ramalho Junior (pre-
sidente do TJ da 
Paraíba) e o deputa-
do Arthur Cunha Lima
(presidente da Assem-
bleia Legislativa do

Estado). Ainda na sexta-feira, em Natal,
convidaram a prefeita Micarla de Sousa
para a posse da nova Mesa Diretora.

A partir de hoje, funcionários da Caixa
estarão atendendo os servidores
interessados no crédito imobiliário para
financiamento habitacional. O
atendimento será realizado na sala da
Asserjufe, no 16º andar, das 10 às 17h.
O servidor pode financiar até 100% do
valor do imóvel de até R$ 245 mil, com
condições especiais de financiamento,
relativa às taxas de juros, e prazo mais
longo e quota de financiamento, além
da prestação mensal ser debitada em
conta corrente.

Crédito imobiliário
com condições
especiais para servidor

Dúvidas sobre IRPF
Na tarde de hoje, o delegado adjunto
da Receita Federal, Alexandre Rego,

estará no TRF5, na Sala das Turmas,
para esclarecer dúvidas dos
contribuintes, sobre as mudanças na
declaração do Imposto de Renda da
Pessoa Física. No período das 15 às
16h30, o delegado vai explicar aos
servidores as principais novidades para a
declaração deste ano.

Futuros dirigentes cumprem agenda na Paraíba e Rio Grande do Norte

empresarial e jurídico, parentes e
amigos dos magistrados.
INAUGURAÇÃO - No final da tarde, o
presidente do TRF5 José Baptista de
Almeida Filho e o diretor do Foro da
Seção Judiciária de Sergipe, juiz federal
Carlos Rebêlo Júnior, inauguraram a no-
va sede da Justiça Federal em Itabaiana,
que abriga a 6ª Vara de Sergipe e um
Juizado Especial Federal (JEF).
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