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Edição nº 200
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Perfil

Pratos do DiaFilé de peitoFilé de peixeMaminha
Guisadinho à brasileiraRocambole de carneSul América permite

mudança no plano

Dia do Atleta Profissional

Margarida entrega liberação de
hipotecas a 206 mutuários da Caixa Mural chega hoje à

sua 200ª edição

Classificados

Oh! Quarta-feira ingrata!...
O recifense Juvenal do Nascimento é
auxiliar especializado no gabinete do
desembargador federal José Maria
Lucena. Requisitado à Secretaria de
Defesa Social, Juvenal veio para esta
Corte em 1994, onde ficou por quatro

anos e depois voltou para o
órgão de origem. Em 2000
foi chamado novamente
para o TRF. O servidor cur-
sou até o 5ª período de His-
tória, na Funeso.

E lá se foi ou-
tro carnaval!
Os blocos car-
navalescos da
Apelação (in-
tegrado por
servidores do
TRF/5ª) e
Habeas Co-
pos (da Asserjufe) fizeram bonito e dei-
xaram muita saudade entre seus servido-
res-foliões. E para que todos fiquem ain-
da mais saudosos, aqui estão

Na próxima segunda-fei-
ra, 14, às 14h, a presi-
dente do TRF/5ª,
desembargadora federal
Margarida Cantarelli, es-
tará fazendo a entrega
solene de quase cem li-
berações de hipoteca
aos mutuários do Siste-
ma Financeiro da Habita-
ção (SFH), que participa-
ram da Semana de Con-
ciliação, realizada em de-
zembro passado e que
quitaram seu débito à vista. A soleni-
dade acontece no 10º andar da
Seção Judiciária de Pernambuco. Os
demais mutuários participantes das

206 conciliações
efetivadas naquele mês
optaram pelo pagamento
parcelado. Todos os 206
mutuários tiveram seus
acordos negociados junto
à Empresa de
Gerenciamento de Ativos
(Emgea) e Caixa
Econômica, durante audi-
ências do Programa Círcu-
lo de Conciliação, da Justi-
ça Federal. Na ocasião, a
magistrada estará lançando

a segunda etapa do Programa Círculo
de Conciliação, que envolve quinhentos
outros processos de mutuários
inadimplentes com a Emgea.

O mural TRF Hoje chega nesta
quinta-feira à sua 200ª edição
ininterrupta. Desde seu primeiro
número, em 14 de abril do ano
passado, o TRF Hoje já publicou
duzentos perfis de servidores do
quadro, requisitados e
terceirizados, como forma de es-
treitar as relações dentro do qua-
dro de pessoal. Além disso, este
mural tem procurado deixar seus
leitores bem informados no dia-a-
dia, com a publicação de notícias
atualizadas de seu interesse, a
exemplo de comunicados adminis-
trativos, aniversariantes do dia e
anúncios classificados.

Os servidores do TRF/5ª segurados da
Sul América Saúde que desejarem mu-
dar de plano, dentro da própria Sul Amé-
rica, têm até a próxima terça-feira, dia 15,
para solicitar transferência. Essa mudan-
ça, entretanto, só pode ser feita dentro
da Sul América do plano mais simples
para o mais completo. Outras informa-
ções podem ser obtidas junto à Divisão
de Assistência Médica e Social (DAMS),
através do telefone 3425.9870.

registrados
dois momen-
tos festivos
do Apelação,
durante a
concentração
no pátio exter-
no do TRF/5ª,
ao som de

muito frevo. Uma apresntação de bumba
meu boi e a presidente ao lado de foliãs.
A Frevioca animou ainda mais a festa
que teve apoio da Caixa.

“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.”


