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Aniversariantes

SEXTA

O

Portal do CJF fica 
indisponível neste 
final de semana

Barros Dias 
participa da reunião 
do CEMAF

Margarida Cantarelli é empossada na Academia Pernambucana de Letras

Sofia Ramos Sampaio
Gab Desa Fed Margarida Cantarelli
Ana Clécia Heliodoro do Nascimento
Divisão da 3ª Turma

Sábado, dia 26 de maio

Arapuam Gomes da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial
João Bosco Fonseca Coelho
Núcleo de Gestão Documental
Emília Bezerra Ribeiro
Gab. Des. Vladimir Souza Carvalho
Marcelo Marinho Martins
Subsecretaria do Plenário

Domingo, dia 27 de maio 

Vanessa Barbalho de Azevedo Viana
Gab. Des. Fed. Vladimir Souza Carvalho
Marileide Monteiro da Hora
Divisão de Distribuição
Bruno Mariano de Almeida
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira

Dia do Trabalhador Rural

Dia do Vigilante

A casa das letras ficou cheia para 
receber a nova imortal. Dezenas 
de familiares, amigos, admirado-
res, desembargadores federais 
e colegas do TRF5, advogados, 
escritores, artistas e persona-
lidades da sociedade pernam-
bucana prestigiaram a posse da 
desembargadora federal Mar-
garida Cantarelli na Academia 
Pernambucana de Letras (APL), 

ocorrida na quarta-feira 23. Para 
Marco Maciel, paraninfo da de-
sembargadora, Cantarelli é liberal 
da melhor estirpe, a dos inconfi-
dentes mineiros e do pernambuca-
no Frei Caneca. “É brasileiríssima, 
no temperamento, formação e 
realizações, fiel ao Brasil, ao Nor-
deste e a Pernambuco”, afirmou. 
A desembargadora assumiu a 
Cadeira de nº 09. “Coloco a mi-

nha chegada a esta Academia 
como um momento marcan-
te de encaminhar-me a uma 
convivência mais próxima com 
tantos intelectuais destacados 
da nossa terra e levar minha 
pena a outras letras, para 
além daquelas dedicadas ao 
labor jurídico”, 
declarou a de-
sembargadora.

Na próxima se-
gunda-feira (28), 
o desembargador 
federal Francisco 
Barros Dias repre-
sentará a Esmafe5 
na reunião do 
Conselho das Escolas de Magis-
tratura Federal (CEMAf), que será 
realizada, das 13 às 18h, na sede 
do Conselho da Justiça Federal, 
em Brasília. Durante o encontro, 
os representantes das Esmafes vão 
discutir assuntos referentes aos 
programas de aperfeiçoamento.

O portal do Conselho da Justi-
ça Federal (CJF) ficará indispo-
nível neste sábado e domingo, 
das 9h às 20h.  De acordo com 
o CJF, a suspensão temporária 
dos serviços será necessária 
para que a Secretaria de Tec-
nologia da Informação (STI) 
realize manutenção preventiva 
na infraestrutura da rede. Mais 
informações: www.jf.jus.br

Patos (PB) ganha 14ª Vara Federal
presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
- TRF5, desembargador fe-

deral Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, e a diretora do Foro da Se-
ção Judiciária da Paraíba (SJPB), 
juíza federal Helena Fialho Mo-
reira, inauguraram ontem a 14ª 
Vara Federal em Patos, no Sertão 
da Paraíba. Para a juíza Helena 
Fialho, eleger Patos para sediar 
uma unidade da Justiça Federal é 
mais que legítimo. “A implantação 
de uma nova unidade judiciária e 
a consequente divisão do acervo 
é uma poderosa ferramenta para 
a efetividade da prestação juris-

dicional”. O presidente do TRF5 
ratificou a importância econômica 
da instalação. “Os valores que são 
pagos pela Justiça Federal, mês 
a mês, através das RPVs, são tão 
significativos que eu já ouvi de 
alguns prefeitos que superavam 

os do Bolsa Família. Mas nós 
não estamos dando dinheiro a 
ninguém, estamos fazendo com 
que aqueles valores que já per-
tenciam à população, que não 
eram pagos porque não havia 
juiz que julgasse, agora sejam 
efetivamente entregues”, des-
tacou. A 14ª Vara beneficiará a 
população de 48 municípios da 

microrregião de Patos, no Sertão 
paraibano, totalizando 462.662 ha-
bitantes. O juiz federal Gilvânklim 
Marques de Lima foi designado 
para responder 
pela Subseção Ju-
diciária de Patos.  

+ Leia mais no 
Portal do TRF5: 
www.trf5.jus.br
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