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Perfil

Aniversariantes
Lúcia Helena V da Rocha
Gab. Des. Paulo Gadelha
Paulo Sérgio M Barbosa
Gab.Des.Luiz Alberto Gurgel
Cecília L Neves Baptista
Gab. Des. José Maria Lucena

Pratos do Dia
Bode guisado
Filé de peito
Fígado
Panqueca de carneFilé de peixe à doré
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Pernambucana do Recife, Solange Go-
mes da Fonseca Pereira é técnica judi-
ciária concursada do TRF/5ª, desde 93.
Formada em Pedagogia pela UFPE,
Solange está na Telefonia desde seu
ingresso nesta Corte. Nas horas vagas,
gosta de ir à praia e de
viajar pelo litoral do Nor-
deste, sair para dançar,
colecionar bruxinhas e
curtir seus “bebês”, Carol
(15 anos), Catarina (10
anos) e Gabriel (9 anos).

Acompanhada por diretores e pelo arqui-
teto Fernando Guerra, a presidente Mar-
garida Cantarelli fez visita de inspeção às
obras de reforma da edificação que vai
abrigar o novo Anexo do Tribunal. Pelas
previsões do arquiteto, a recuperação do
prédio estará concluída no início de de-
zembro. Localizado em frente do edifí-
cio-sede, o novo Anexo contará com ja-
nelas tipo seteiras, utilizadas nas edifica-
ções militares do Recife dos Séculos
XVI e XVII.
Esta foi a for-
ma encontrada
pelos arquite-
tos para que a
arquitetura do
novo prédio
não agrida a
estética do
conjunto arqui-
tetônico do
bairro histórico.

Presidente visita

Obras do novo Anexo

no Recife Antigo

O presidente do Conselho
Deliberativo do Clube Náutico
Capibaribe, Eduardo Araújo, fez vi-
sita de cortesia à presidente do
TRF/5ª, desembargadora federal Marga-
rida Cantarelli. Na oportunidade, o diri-
gente alvirrubro entregou à magistrada a
carteira de conselheira do centenário
Clube pernambucano. Margarida
Cantarelli integra o Conselho do Náutico
desde abril deste ano.

Margarida é

Conselheira

do Náutico

A presidente do TRF/5ª,
desembargadora federal Margarida
Cantarelli, estará participando amanhã, na
Costa do Sauípe (Bahia), de reunião do
Conselho da Justiça Federal (CJF). O
presidente do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) e do CJF, ministro Edson
Vidigal, vai estar à frente da reunião. Du-
rante esse encontro, que reúne presiden-
tes dos cinco TRFs e ministros do STJ,
serão discutidas questões de interesse
da Justiça Federal.

Conselho se reúne

na Costa do Sauípe

A Faculdade de Direito do Recife
está promovendo, juntamente com o
TRF/5ª e a Justiça Federal em
Pernambuco, o Congresso de Direi-
to Civil Professor Torquato Castro.
O evento acontece de 10 a 13 de
novembro, no auditório da Seção Ju-
diciária de Pernambuco, na Avenida
Recife. O congresso é destinado a
advogados, juízes, integrantes do
Ministério Público e estudantes de
graduação e pós-graduação em Di-
reito. Vão ser destinadas três vagas
para cada Vara Federal, sendo uma
para cada gabinete e duas para cada
secretaria, além de vinte para o Tri-
bunal.

Direito Civil tem

Congresso  dia 10

O presidente da Associação dos Servi-
dores da Justiça Federal (Asserjufe),
Ayron Galvão, deflagrou campanha de
novos sócios. A idéia é aumentar em
pelo menos 50% o número de associa-
dos, que hoje chega a 480. Para atrair
novos associados, a Asserjufe deu início

Asserjufe busca novos associados
à construção de sua sede própria, com
piscina semi-olímpica, área para prática
de vôlei e futebol de areia, bar com sinu-
ca e mesas de jogos. No terreno de
120m x 60m, cedido próximo à Seção
judiciária, serão plantados coqueiros, ár-
vores frutíferas e sombreiros.

Margarida
Cantarelli e

Eduardo Araújo

Classificados
Vendo Kadett Lite 94 (1.8)

com ar, gasolina, 2 portas. Em
perfeito estado de uso e

conservação. R$ 7.800,00
Tratar com Costa (ramal 9123)


