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faz colação de grau
no Salão do Pleno

Expediente do
TRF na 6ª feira
será normal

Asserjufe adia inauguração da sede própria

Dia do Orador

Fátima Maria Bezerra Caribé é analista
judiciária do TRF/5ª, desde 89. A
servidora nasceu em Salgueiro (PE) e
trabalha no gabinete do desembar-
gador federal Lázaro Guimarães. Fáti-
ma é formada em Direito, pela UFPE e
fez especialização no
curso de preparação
para magistratura, na Es-
cola de Magistratura Fe-
deral. Nas horas vagas,
gosta de passear, ler e
curtir os quatro filhos.

A presidente do
TRF/5a, desembar-
gadora federal Mar-
garida Cantarelli,
estará fazendo a
entrega solene de
206 liberações de
hipoteca a igual nú-
mero de famílias de
mutuários do Siste-
ma Financeiro da
Habitação. Todos
eles tiveram suas pendências judiciais
com a Caixa Econômica e Emgea so-
lucionadas mês passado, em rodadas
de negociação no programa Círculos
de Conciliação, da Justiça Federal em
Pernambuco. A solenidade acontece-
rá na sexta-feira, 11 de fevereiro, a

partir das 14h, no 10o

andar da Seção Judi-
ciária de Pernambu-
co, na Avenida Reci-
fe. Na oportunidade,
a magistrada lançará
a nova etapa de ten-
tativa de conciliação
de 500 dos quase 5
mil processos que já
tramitam na Justiça
Federal, em Pernam-

buco, envolvendo mutuários, Caixa
Econômica e Emgea. De acordo com a
juíza federal Nilcéa Maggi, encerrada
essa etapa, virão outras até que esses
processos sejam zerados. O mutuário
que ainda não teve seu processo
selecionado, deve aguardar a vez.

Margarida entrega liberação de hipotecas

Atraso no cronograma
das obras de constru-
ção da sede social da
Asserjufe resultou no
adiamento do coquetel
de inauguração, que
estava marcado para
as 19h de amanhã. De
acordo com o presi-
dente da Associação
Airon Galvão a inauguração teve que ser
adiada para a sexta-feira, 4 de março, no
mesmo horário. A construção da sede
social, numa área vizinha ao edifício-

Na semana pré-carnavalesca, o ex-
pediente nesta Corte será normal
na sexta-feira, 4 de fevereiro, com
horário de funcionamento das 8h
às 13h. Durante os três dias de
carnaval – segunda, terça e quarta-

feiras – o TRF/
5ª estará com
suas portas fe-
chadas. Assim,
o expediente
normal será re-
tomado na quin-
ta-feira seguinte,
dia 10.

sede da Seção Judici-
ária de Pernambuco,
no Jiquiá, representa a
realização de um anti-
go sonho do corpo de
associados. No local
funcionarão salas de
jogos e de televisão e
uma quadra de espor-
tes. O próximo passo

agora é construir uma piscina semi-olím-
pica de 25m x 12,5m, até junho. Mas,
para isso, Airon precisa contar com total
apoio dos associados.

Formandos do curso de Direito da Uni-
versidade Católica de Pernambuco
(Unicap) estarão reunidos na próxima se-
gunda-feira, 31, no Salão do Pleno, a
partir das 20h, durante solenidade de
colação de grau. Na ocasião, será home-
nageado o paraninfo da Turma
Desembargador Nilton José Neves. Em
nome dos formandos falará Damião Soa-
res Tenório.
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original do Renault Clio.
Daniel Antônio, ramal 9143

Quem tiver roupas de bebê
usadas e quiser doar, procu-

rar Gilmar (9388)

Margarida fez a
entrega da liberação
de hipotecas
no Ceará


