
Jornal Mural Diário
Produzido pelas Seções de

Comunicação Social
e de Editoração Eletrônica

Fotos: Narciso Lins
www.trf5.gov.br

0101010101terça

fe
ve

re
ir

o

fe
ve

re
ir

o

fe
ve

re
ir

o

fe
ve

re
ir

o

fe
ve

re
ir

o

2
 0

 0
 5

Edição nº 196

Aniversariantes
Karine Lúcia de Lira
Gab. Des. Petrucio Ferreira

Perfil

Pratos do DiaFígado aceboladoBode guisadoFilé de peitoLasanha aos 4 queijosFilé de peixeCarne ao forno

Recibo escolar deve ser entregue até 5ª

TRF ganha mídia nacional por ter-se
antecipado à Reforma do Judiciário

Oficial de Justiça na coroação da Rainha

Dia do Eletricitário

Margarida visita
obras do Anexo III

Classificados

Chico e Pipoca fazem
sucesso na TV

“Vendo Babá Eletrônica Power
Pack Baby Phone por R$

120,00 reais com um transmis-
sor  e um receptor, led´s com
sonorização,2 canais,volume

ajustável. Jaydeth, 9369.”

O telejornal “Fala, Brasil”, exibi-
do na manhã de ontem em re-de
nacional pela Record (TV Tribu-
na, no Recife), destacou a inicia-
tiva do TRF/5ª de antecipar-se à
Reforma do Judiciário. Outro
ponto que mereceu destaque na
entrevista da presidente Margari-
da Cantarelli foi o sucesso obti-
do pelo programa Círculo de
Conciliação, que vem pondo fim

ao pesadelo vivido por
centenas de famílias de
mutuários do Sistema Fi-
nanceiro da Habitação
(SFH). Graças às bem su-
cedidas audiências de
conciliação entre mutuários
e Caixa Econômica, a
magistrada tem feito a en-
trega de liberação de hipo-
tecas a essas famílias.

A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli fez ontem nova visita de
inspeção às obras de reforma do
Anexo III do edifício-sede desta Cor-
te. Acompanhada pelo engenheiro
Luiz Carlos Dantas e pela diretora-
geral da Aeso, professora Ivânia de
Barros Mello Dias, a magistrada con-
feriu o início dos trabalhos de acaba-
mento do novo prédio, cuja inaugura-
ção está prevista para o final deste
mês. O Anexo III faz parte do projeto
de ampliação do
TRF/5ª. No local
funcionarão os
setores adminis-
trativos do Tribu-
nal.

Paraibana de Campina Grande, Angeli-
na Gadelha Cavalcante é supervisora
da Seção de Apoio Administrativo da
SAE, responsável pela emissão das
passagens aéreas utilizadas pelo TRF.
Requisitada do Ministério da Fazenda,

Angelina está no Tribunal
desde abril de 93. Formada
em Administração de Empre-
sas pelo Instituto Paraibano
de Educação (IPE), nas ho-
ras vagas gosta de ir ao ci-
nema e viajar com a família.

Lançado em outubro de 2004, na TV
Justiça, o “Chico e Pipoca” passou a ser
o primeiro programa de TV brasileira que
trata de Direito para crianças e adoles-
centes. Esta foi uma das novidades apre-
sentadas pelo Centro de Estudos Judici-
ários (CEJ) do Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF), ano passado. O programa,
que tem o objetivo de tornar esses
expectadores adultos conscientes sobre
seus direitos, deveres e cidadania, já é
sucesso na TV.

Em virtude do feriado do carnaval, os re-
cibos escolares a serem ressarcidos
este mês devem ser entregues até a pró-
xima quinta-feira. Orientação neste senti-

do foi transmitida pela diretora da
Folha de Pagamento, Ana Maria
Lucena. Outras informações com
Ana Regina (3425.9861).

O oficial de Justiça
do TRF/5ª, Adeilton
Tenório de Brito,
conduziu ao palco do
27º Baile dos Artis-
tas a poeta Lourdes
Sarmento, para sua
coroação como Rai-
nha dos Artistas. A
festa teve como
tema “Carnaval Hip
Hop na Folia Pop Hot” e aconteceu no
Clube Português do Recife no último dia

21. Lotado na Secre-
taria Judiciária desta
Corte, o servidor foi
escolhido para parti-
cipar da coroação
por ser intelectual,
como Lourdes
Sarmento que é jor-
nalista, poeta e
membro das Acade-
mias de Artes e Le-

tras de Pernambuco e de Artes e Letras
do Nordeste.

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

curar Gilmar (9388)


