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JFPE realiza mutirão do SFH em agosto Margarida Cantarelli apresenta obra  
sobre o Recife do século 19

Seminário Judiciário e Segurança Pública: inscrições só até hoje 

Depois do Ceará 
e do Rio Grande 
do Norte, é vez 

da Justiça Federal de 
Pernambuco realizar o 
mutirão de conciliação 
do Sistema Financeiro 
de Habitação (SFH). As 
audiências serão reali-
zadas entre os dias 15 e 
26/08, no edifício-sede 
da JFPE, das 12h às 18h. 
A iniciativa é resultado 
do Termo de Cooperação Técnica 
firmado entre os cinco tribunais 
regionais federais, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e a Em-
presa Gestora de Ativos da Caixa 
Econômica Federal (Emgea). O 
desembargador federal Francisco 
Barros Dias coordena o Gabinete 

de Conciliação da 5ª Região.
Balanço - No Ceará foram reali-
zadas 386 audiências, resultando 
no valor total renegociado em 
acordos de R$ 7,94 milhões. No 
Rio Grande do Norte foram 108 
audiências, gerando acordos na 
ordem de quase R$ 2 milhões. Em 

Pernambuco, cerca de 
590 contratos habita-
cionais com condições 
de acordo farão parte 
do mutirão, que conta-
rá com a participação 
de juízes federais e ser-
vidores - que serão trei-
nados no próximo dia 
8/08 para atuar como 
conciliadores. A meta é 
realizar 65 audiências 
por dia.  A juíza fede-

ral Danielle Souza de Andrade e 
Silva Cavalcanti, titular da 14ª Vara 
da JFPE, será a coordenadora do 
Núcleo de Conciliação da Seção 
Judiciária de Pernambuco. Um se-
gundo mutirão em PE já está pre-
visto para o final do ano, de 21/11 
a 2/12. 

Será lançado hoje, às 19h, no 
Museu do Estado de Pernambu-
co, o livro “O fotógrafo Cláudio 
Dubeux”, que reúne várias foto-
grafias tiradas pelo artista amador, 
industrial do açúcar e empresário 
Cláudio Burle Dubeux (1845-1919), 
retratando o Recife do século 19. 
Uma publicação da Companhia 
Editora de Pernambuco - CEPE e 
do Instituto Arqueológico, Histó-
rico e Geográfico Pernambucano 
(IAHGP), a obra conta com apre-
sentação da desembargadora 
federal e professora Margarida 
Cantarelli e do historiador George 
Cabral de Souza, além de textos 
do pesquisador Reinaldo Carneiro 
Leão, da escritora Maria Cristina 
Cavalcanti, do historiador Bruno 
Dornelas Câmara e do arquiteto 
José Luiz da Mota Menezes. As 

imagens foram doadas pelo casal 
Maria Cristina de Lemos Dubeux 
Paes Barreto (neta do fotógrafo) 
e Sylvio Campos Paes Barreto ao 
IAHGP. O evento será prestigiado 
pelo presidente do TRF5, Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, e sua 
esposa, Dra. Lúcia.

Encerram-se hoje as inscrições 
para o Seminário Nacional “Poder 
Judiciário e Segurança Pública”, 
que acontece na próxima segun-
da-feira (25), em Maceió-AL. Pro-
movido pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e pelo Tribunal 
de Justiça de Alagoas (TJ/AL), o 

evento contará com a participação 
do presidente do TRF5, desembar-
gador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, e do desembargador 
federal Francisco Cavalcanti, que 
participará como um dos deba-
tedores do painel “A segurança 
Institucional do Poder Judiciário”. 

O Seminário tem como objeti-
vo estimular debates e reflexões 
acerca do papel das instituições 
judiciárias no âmbito da segurança 
pública. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas através do site 
do evento: www.tjal.jus.br/semina-
rio/index.php.

Cardápio do Buonafina está na intranet
Já está disponível na Intranet 
do TRF5 o cardápio de almoço 
do restaurante Buonafina, loca-
lizado no 16º andar do edifício-

-sede.  A divulgação é atualiza-
da diariamente pela equipe da 
Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI).


