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Aniversariantes

Dia do Leitor

Uilson Francisco dos Santos
Apoio Especial
Adeilton Poscidônio T de Brito
Judiciária

Perfil
Nascido no Recife,
Edvaldo Lins dos San-
tos é agente de segu-
rança em cargo
comissionado nesta Corte, desde 97.
Atuando na Presidência desde a ges-
tão do hoje ministro Francisco Falcão,
Lins veio da Prefeitura da Cidade do
Recife e já fez vários cursos de segu-
rança de dignitários pelo STJ. Nas ho-
ras vagas gosta de jogar e assistir
futebol.

Pratos do Dia

Galinha à cabidela

Guisado de boi

Fava com charque

Carne assada

Agulhão branco na chapa

Filé de peito

Durante a inauguração da 9ª Vara Fede-
ral, em Caicó, algumas frases marcaram
os discursos proferidos. Confira:
“O ato que hoje aqui teste-
munhamos é o prossegui-
mento de atos que orgulha-
ram e orgulham esta gente...
E aqui estou para quitar a dí-
vida da Justiça Federal com
o povo seridoense.” (Desembargadora
federal Margarida Cantarelli, presidente
do TRF/5ª)
“Esta casa será o porto seguro de toda

a sociedade que anseia por
Justiça”. (Desembargador fe-
deral Araken Mariz de Faria)
“Se a tarde de Justiça, justiça
também se faz a dois
seridoenses que orgulham o

cenário jurídico brasileiro: Araken Mariz
de Faria e José Daniel Diniz.”
(Juiz federal Ivan Lira de Car-
valho, diretor do Foro da
Seção Judiciária do Rio Gran-
de do Norte)

“Caicó vive neste momento um marco
referencial de sua história de
lutas. E é nesta casa dos ju-
risdicionados que toda a soci-
edade terá a guarida do bom
direito.”. (Wilma de Faria, go-
vernadora do Rio Grande do

Norte)
“O TRF da 5ª Região tem à
frente a desembargadora fe-
deral Margarida Cantarelli,
esta senhora destemida e ab-
negada, que veio aqui

edificar este templo de Justiça para
atender àqueles que buscam soluções
de seus conflitos”. (Rivaldo Costa, pre-
feito de Caicó)

“A instalação da 9ª Vara Fe-
deral, em Caicó, significa
um grande avanço no que
diz respeito ao acesso da
sociedade caicoense aos
serviços da Justiça Fede-

ral”. (Advogado João Braz de Araújo,
presidente da Subseccional da OAB em
Caicó)

Frases enriquecem discursos em Caicó

O Gabinete do desembargador Geraldo
Apoliano está inscrevendo das 14h às
18h de hoje os candidatos ao programa
de estágio em Direito. Os interessados
devem ir até a Escola de Magistratura
Federal (Rua do Brum, 216 – Cais do
Apolo) munidos de declaração de matrí-
cula no mínimo no 5º período (regime
escolar semestral) ou no mínimo no 3º
período (regime anual), do curso de Di-
reito, cópia de identidade; curriculum; e
histórico escolar. A prova será dia 31.

Gabinete inscreve

candidato a estágio

Depois de inaugurar a Vara Federal de
Caicó, no Sertão do Seridó (RN), a presi-
dente do TRF/5 Margarida Cantarelli pre-
para-se para as solenidades de inaugura-
ção das Varas Federais de Petrolina e

Serra Talhada, ambas no Sertão
pernambucano. Os atos inaugu-
rais estão marcados para os dias
25 e 28 de fevereiro, respectiva-
mente.

Próximas Varas: Petrolina e Serra Talhada

O Conselho da Justiça Federal (CJF)
acaba de atualizar os critérios para
exercício de funções comissionadas
e cargos em comissão no âmbito do
próprio CJF e da Justiça Federal de
1º e 2º graus. Segundo a Resolução,
cada órgão deverá destinar no míni-
mo 50% dos cargos em comissão
(CJ-1 a CJ-4) a servidores integran-
tes das carreiras judiciárias, sendo o
limite de 80% em relação ao total
das funções comissionadas (FC-1 a
FC-6). No caso das funções
comissionadas, os 20% restantes
deverão ser ocupados exclusivamen-
te por servidores ocupantes de car-
gos de provimento efetivo que não
integrem as carreiras judiciárias, titu-
lares de emprego público.

CJF regula cargo

comissionado

Classificados
A analista judiciária Lilian

Mocock, do TRF/1ª (Brasília)
gostaria de permutar com

servidor do TRF/5ª. (81)
3241.3399 (61) 92185213


