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Serra Talhada inaugura sua primeira Vara

Margarida recebe

a Medalha do

Mérito Tamandaré
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Sul América volta

a atender segurado

do TRF normalmente

Natural do Recife, Narciso de Melo Lins
é jornalista profissional desde março

de 1976. Começou no Jornal do
Commercio, como repórter-fotográfico.

Depois atuou no Diário de Pernambu-
co e nas revistas “Placar” e “Veja”. Tra-

balhou, ainda nas sucursais de jornais
famosos. Está no TRF

desde 1997, requisitado à
Prefeitura do Recife. Nas

horas vagas, gosta de cur-
tir a neta Cecília e descan-
sar no seu sítio em Olinda.

Desde ontem o plano de saúde Sul Amé-
rica voltou a atender seus segurados do
TRF normalmente, através de medida
liminar concedida pela juíza federal
Joana Carolina, da Seção Judiciária de
Pernambuco. As carteiras do convênio
de saúde devem estar sendo liberadas
ainda hoje. Para marcação de consultas
e exames, o segurado pode ligar para o
número 0800.900.500.

A presidente Margarida Cantarelli foi
condecorada na tarde de ontem
com a Medalha do Mérito
Tamandaré, mais alta condecoração
da Marinha do Brasil. A comenda foi
entregue pelo comandante do III
Distrito Naval, almirante Luiz Augusto
Correia, durante breve solenidade
no Gabinete da Presidência deste
Tribunal. O oficial se fez acompa-
nhar pelo capitão dos Portos de
Pernambuco, o capitão de Mar-e-
Guerra Jorge Lara. Vários magistra-
dos e diretores prestigia-ram a ho-
menagem. Sensibilizada, a
magistrada disse que “essa meda-
lha enriquece não só meu currículo,
mas minha vida pessoal”.

O juiz federal Ivan Lira de Carvalho parti-
cipa, hoje à tarde, na Universidade Católi-
ca de Pernambuco, do “Simpósio Nacio-
nal Joaquim Nabuco: Um Pensador do
Brasil”. O magistrado será o comentador
da palestra proferida pelo professor
Marc Hoffnagel, da UFPE, sobre o tema
“Joaquim Nabuco: Abolição e Política”. O
simpósio promovido pela Fundaj encer-
ra-se amanhã.

Ivan Lira comenta

palestra durante

simpósio da Fundaj
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A presidente Marga-
rida Cantarelli inau-
gurou no final da tar-
de de ontem em
Serra Talhada, a 18ª
Vara Federal de
Pernambuco. A juris-
dição da nova unida-
de abrange 35 muni-
cípios do Sertão do
Estado. Emociona-
da, a magistrada dis-
se estar resgatando naquele momento
uma dívida social da Justiça Federal com
as pessoas menos favorecidas. O Foro
inaugurado recebeu o nome de Juiz Fe-
deral Arthur Barbosa Maciel, em homena-
gem ao magistrado filho de Serra Talha-
da, que sempre pautou suas decisões
judiciais pela sensibilidade social. Para o

prefeito Carlos
Evandro, a inici-
ativa da presi-
dente doTRF
consolidou Ser-
ra Talhada
como pólo jurí-
dico da Região.
“Aqui já tínha-
mos Varas do
Trabalho e da
Justiça do Es-

tado. Só faltava esta, da Justiça
Federal”, festejou o prefeito. Por
sua vez, o diretor da Seção Judici-
ária de Pernambuco, juiz federal
Francisco Pinto de Azevedo, defi-
niu a instalação como “uma porta
aberta pelo Judiciário à população
menos favorecida”.


