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Aniversariantes

Perfil

Pratos do DiaRosbife
Peito de frango grelhadoPeixe com alcaparrasGuisado à brasileiraOmelete

A recifense Nadya Alencar é editora re-
gional do programa Via Legal, da TV
Justiça. Ela é contratada do Conselho
da Justiça Federal e atua neste Tribu-

nal desde outubro do
ano passado. Nadya
é formada em Jorna-
lismo, pela Unicap.
Nas horas vagas, go-
sta de ler, ir ao cine-
ma e principalmente
ficar com o filho.

Bloco quer ajudar

criança carente
Diretores do bloco carnavalesco
“Ou Esfola ou... Arrebenta” estão
desenvolvendo uma campanha de
arrecadação de donativos em be-
nefício do Centro de Arte, Trabalho
e Educação – Cate, que fica no
Ibura de Baixo, trabalha com a alfa-
betização de crianças até 7 anos, e
está passando por dificuldade fi-
nanceira. Podem ser doados arroz,
feijão, macarrão, óleo, açúcar, soja,
fubá e outros gêneros alimentícios.
Mais informações com Gileno
(9989. 7379), Josilene (9252.1277
ou 3339.8042), Roseane
(9159.1862)  ou Alessandra (9182
.1234). As crianças e a sociedade
agradecem.

Vara de Serra Talhada é inaugurada hoje

“O mandado de
segurança permi-
tiu que o novo sis-
tema jurídico bra-
sileiro passasse a
ter um sistema de
tutela de urgên-
cia. Antes, só ha-
via o habeas
corpus, no campo
penal, e o interdi-
to sucessório, no
campo cível”. A afirmação foi feita
pelo desembargador  federal Marce-
lo Navarro, na última sexta-feira, du-
rante conferência de abertura do IV
Ciclo de Estudos Jurídicos da Justi-
ça Federal em Petrolina. O magistra-
do abordou o tema “Aspectos Cons-
titucionais do Mandado de Seguran-

Petrolina ganha  segunda Vara Federal

A presidente Margarida Cantarelli
vai a Serra Talhada nesta segun-
da-feira instalar uma Vara Federal
naquele município. A inauguração
está marcada para as 16h na rua
Enoque Inácio, 1312, centro,
onde passará a funcionar a 18ª
Vara da Justiça Federal em
Pernam-buco. Esta será a oitava
Vara inaugurada na atual gestão,
dentro do programa de interiorização da
Justiça Federal na 5ª Região. As próxi-
mas inaugurações de Vara estão previs-
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Receita Federal

alerta sobre golpe
A Receita Federal está alertando os con-
tribuintes sobre a existência de um e-mail
que circula com o timbre do governo fe-
deral, propõe a regularização do CPF
suspenso e induz o fornecimento de in-
formações confidenciais sobre movimen-
tações bancárias. O Fisco frisa que os
usuários não devem abrir arquivos anexa-
dos ou acionar os links indicados nas
mensagens. O procedimento correto é
excluir o e-mail.

ça”. O encontro re-
alizado no auditório
Josepha de Souza
Coelho marcou a
instalação de uma
segunda Vara Fe-
deral neste municí-
pio onde tramitam
mais de 12 mil pro-
cessos originados
em dezoito cidades
do Vale do São

Francisco. A Vara inaugurada é a 17ª no
Estado de Pernambuco. Ao declarar a
Vara inaugurada, a presidente do TRF,
desembargadora federal Margarida
Cantarelli, afirmou que “esta justiça hu-
mana é uma meta que tenho perseguido
com afinco”, numa alusão à nova unida-
de judiciária.

tas para março nos municípios
de Estância (SE), Campina
Grande (PB), Arapiraca (AL) e
Juazeiro do Norte (CE). Até
deixar a Presidência, dia 30
de março, Margarida Cantarelli
terá implantado doze Varas fe-
derais no interior da Região.
Antes de sua posse havia
apenas três Varas funcionan-

do nos municípios interioranos: duas em
Campina Grande (PB) e uma em
Petrolina (PE).

Navarro e Margarida
inauguram vara
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