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Menor-aprendiz

Dia Internacional das
Diversidades Biológicas

Presidente faz hoje

visita aos jornais Margarida instala Vara de Caicó dia 5

Dica de Lazer

Pratos do Dia

Durante o recesso, o restaurante

Talher de Prata funcionará no horário

normal, com buffet à base de

grelhados e saladas, das 11h30 às

15h para almoço e das 15h às 18h

para lanche.

Exposição

Ciclo Natalino

Em continuidade
ao seu programa
de interiorização
da Justiça Federal
na 5ª Região, a
presidente Marga-
rida Cantarelli
estará inauguran-
do na próxima
terça-feira a Vara
Federal de Cai-
có, no interior do
Rio Grande do
Norte. O prefeito daquele município
potiguar, Roberto Germano, já entregou à
Justiça federal um imóvel cedido pela
governadora Wilma de Faria para servir

A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli cumpre na tarde de hoje
uma agenda de visitas de final de
ano à direção dos três principais
jornais do Estado: o Jornal do
Commercio, o Diário de
Pernambuco e a Folha de
Pernambuco. No primeiro deles, a
magistrada será recebida pelo
superintendente Eduardo Lemos.
No Diário, o diretor-presidente Joezil
Barros recebe os cumprimentos de
Margarida Cantarelli, enquanto na
Folha o diretor-presidente Eduardo
Monteiro vai estar recebendo a
magistrada. Durante os três
encontros, Margarida Cantarelli fará
votos de um feliz ano-novo,
agradecerá o apoio dado por esses
veículos de comunicação à sua
administração e apresentará um
relatório resumido das atividades
desenvolvidas pelo TRF/5ª ao longo
de sua gestão, iniciada em 30 de
março de 2003. A presidente do
TRF/5ª falará, ainda, sobre os
projetos em andamento no Tribunal,
como a instalação de novas Varas
Federais em cidades do interior da
5ª Região e inauguração do Fórum
Social, na avenida Dantas Barreto e
do Anexo IV, no Cais do Apolo.

O número de processos julgados neste
ano pelos quinze desembargadores
federais vai se igualar ao do ano
passado. De janeiro a dezembro de
2003 foram julgados 32.462 processos
e de janeiro a novembro deste ano já
foram julgados 31.284. Os processos
são distribuídos para os
desembargadores e podem ser julgados
na Turma ou no Pleno, lembrando que
presidente, vice-presidente e
corregedor-geral não participam de
julgamentos nas Turmas.

TRF/5ª mantém o

número de Julgados

de sede
provisória
para a nova
Vara. O di-
retor do Foro
da Seção
Judiciária do
Rio Grande
do Norte, juiz
federal Ivan
Lira de
Carvalho,
compare-

cerá ao ato inaugural. Em fevereiro,
será a vez de a magistrada inau-
gurar as Varas Federais de Petro-
lina (dia 25) e Serra Talhada (28).

Asserjufe já está

em ritmo de folia
Mal terminou o ano,
a Asserjufe já

entrou no ritmo do
carnaval. Dia 12 de

janeiro, a partir das
21h, o bloco Hábeas
Copos estará
promovendo sua

primeira prévia carnavalesca, ao som de
uma orquestra de frevo. A folia acontece
na Casa do Frevo, com apresentação
oficial da camisa do bloco. Sócios e
convidados não pagam.

ClassificadosRoberto Germano
entrega chaves a
Margarida

Presépios e pastoris são os principais
temas da exposição do Museu de
Arte Popular (Rua da União, 263 -
Santo Amaro), que escolheu a dedo
grandes peças de seu
acervo. A exposição pode ser vista
das 8h às 17h e a entrada
é franca.

Serviço de barman e garçom
para final de ano. Tratar com

Marcos (8825.5359) ou Flávio
(8861.2676)


