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Edição nº 203

Aniversariantes
Erivânia José de Lira
Judiciária

Perfil Mudança no plano
da Sul América pode
ser feita até hoje

Esmafe homenageia
Oswaldo Trigueiro

Pratos do DiaChester
Bode guisadoCarne de solFígado aceboladoFilé de peito

Liberação de hipotecas do SFH beneficia
80 famílias de mutuários no Estado

Classificados

Vende -se REC (bagageiro) -
original do Renault Clio.

Daniel Antônio, ramal 9143

O garçom Soares também faz
serviços de eletricidade, pin-
tura, encanamento e outros.

Fone: 8843-3008

O jornalista e publicitário
Mauro Salles estará proferin-
do palestra nesta Corte, às
15h da próxima sexta-feira,
sobre o tema “Presente e
Futuro do Jornalismo e da
Comunicação”. A palestra
será aberta ao público. Em
seguida o palestrante partici-
pará do lançamento do livro
“Doutor Roberto”, que es-
creveu juntamente com o imortal da Aca-
demia Brasileira de Letras, Arnaldo

Mauro Salles faz palestra no TRF dia 18

Os servidores do TRF/5ª segurados da
Sul América Saúde que desejarem mu-
dar de plano, dentro da Sul América, têm
até as 19h de hoje para solicitar transfe-
rência. Essa mudança, entretanto, só
pode ser feita dentro da Sul América do
plano mais simples para o mais comple-
to. Outras informações podem ser obti-
das junto à DAMS, através do telefone
3425.9870.

O Núcleo Seccional da Esmafe na
Paraíba vai promover neste mês um
Simpósio em Homenagem ao Cente-
nário de Nascimento do Ministro
Oswaldo Trigueiro. Durante o evento,
o jornalista e historiador Helio Zenaide
lançará sua mais nova produção literá-
ria contendo a biografia deste
paraibano ilustre de Alagoa Grande,
que foi ministro do Supremo Tribunal
Federal e governa-
dor da Paraíba. O
homenageado nas-
ceu em 2 de janeiro
de 1905 e
diplomou-se em Di-
reito pela Faculda-
de do Recife.

Yone Gomes de Barros é diretora da
Subsecretaria de Pessoal, do TRF/5ª.
Yone nasceu em Macéio (AL) e foi re-
quisitada à Secretaria de Ação Social
de Alagoas, desde 95. Yone é formada
em Direito, pela Universi-
dade Federal de Alagoas,
com pós – graduação em
gestão pública, no TRF/5ª.
Nas horas vagas gosta de
ler, ir ao cinema e cuidar do
seu cachorro.

A presidente Mar-
garida Cantarelli en-
tregou na tarde de
ontem a liberação
de hipoteca da Cai-
xa Econômica Fe-
deral a oitenta famí-
lias de mutuários.
Essa liberação é
decorrente dos
acordos efetivados
em dezembro do ano passado. “São oi-
tenta famílias que acabaram com o pesa-
delo dos procesos intermináveis”, resu-
miu a juíza federal Nilcéia Maggi. Na
mesma solenidade, no 10º andar da
Seção Judiciária de Pernambuco, Marga-

rida Cantarelli
instalou a se-
gunda etapa
do Programa
Círculo de
Conciliação
que atenderá
a 500 outros
processos
imobiliários.
Para o presi-

dente da Emgea, Gilton Pacheco
“nada melhor do que a casa quita-
da para o mutuário fazer a reforma
que deseja”. Na primeira fase fo-
ram feitos 206 acordos com a Cai-
xa Econômica.

Niskier, do diretor da Escola
de Direito da Fundação Ge-
túlio Vargas, Joaquim Fal-
cão, e do empresário Antô-
nio Carlos Almeida Braga. O
livro retrata a trajetória vitori-
osa de Roberto Marinho
como educador, homem de
cultura, desportista e jorna-
lista. O evento é promovido
pela Associação de Impren-

sa de Pernambuco, União de Escritores
do Brasil em Pernambuco e TRF.


