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Perfil Reestruturação dos

TRFs é objeto de

estudos no Conselho

Margarida libera

hipotecas da Caixa

Ricardo Quirino de Azevedo
Cerimonial
Lívia da Silva Queiroz
Gab. Des. José Maria Lucena
Severino Ramos da Silva
VIP Vigilância
Asafe Lira da Silva
Licitação

Sábado, 05 de março
Maria Cristina de O Nogueira
Gab. Des. Paulo Gadelha

Domingo, 06 de março
Ana Mª F R Catão Lamenha
Judiciária
Renato Caribe B Lustosa
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Dia Mundial
da Oração

Estância ganha hoje sua primeira Vara Federal

BB e Caixa vão

compartilhar

seus terminais
Áurea Elisabete Monteiro Valadares é
recepcionista do Setor Médico do
TRF/5ª, desde 1997. Áurea nasceu
em Caruaru e trabalha no Tribunal
como terceirizada. Já fez curso de Vi-
gilante e Controle de
Qualidade. Chegou a co-
meçar os cursos de Le-
tras e de História, mas
não os concluiu. Nas ho-
ras vagas, gosta de curtir
a família e assistir filmes.

Depois de ter instalado
uma Vara Federal em
Itabaiana, a presidente
Margarida Cantarelli
inaugura às 10h de hoje
a segunda Vara Federal
no interior de Sergipe.
Trata-se da Vara Fede-
ral de Estância, cujo
Foro terá o nome de
Ministro José de Castro
Meira. A solenidade de
inauguração acontece
no Auditório do Senai e
deve reunir grande nú-
mero de autoridades
civis e militares. A nova
Vara passa a funcionar provisoriamente à
Rua Capitão Salomão, 150, centro de

Estância, num
imóvel cedido
pela Caixa. Ama-
nhã, a presiden-
te do TRF vai a
Itabaiana lançar
a pedra funda-
mental da sede
própria da Justi-
ça Federal no
município. Em
Itabaiana, a Vara
funciona no Foro
Juiz Federal
Vladimir Souza
Carvalho, ocu-
pando provisoria-

mente um imóvel cedido pela Pre-
feitura local.

A presidente Marga-
rida Cantarelli entre-
ga hoje 17 libera-
ções de hipoteca
aos mutuários do
Sistema Financeiro
de Habitação (SFH)
que participaram da
Semana de Concili-
ação realizada em
dezembro passado
e que quitaram à vista seu débito.
Dos demais mutuários participantes
das 334 conciliações efetivadas na-
quele mês 98 optaram pelo paga-
mento parcelado. Esses mutuários
tiveram seus acordos negociados
junto à Empresa Gestora de Ativos
(Emgea) e Caixa, durante audiências
do Programa Círculo de Conciliação,
da Justiça Federal. Para a
magistrada, a conciliação promovida
pelo TRF/5ª em parceria com a Cai-
xa, tem apresentado índices bem ex-
pressivos nas audiências. No mes-
mo ato solene, que acontece às 17h
na sede da Justiça Federal, no bairro
do Capucho, em Aracaju, a
magistrada instalará o processo digi-
tal da 4ª Vara Federal (Execução Fis-
cal) e o sistema de gravação digital
das audiências e ainda vai assistir ao
mutirão de sentenças do Juizado Es-
pecial Federal.

Pratos do DiaFeijoada
Sarapatel de bodeCarne assadaPeixe à baiana

O Recife será uma das três cidades con-
templadas com o projeto piloto de
compartilhamento dos terminais de auto-
atendimento do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal. O
compartilhamento, que beneficiará ainda
os clientes das agências da Caixa e do
BB em Brasília e Curitiba, vai possibilitar
operações de saque e consultas de sal-
do.

Uma comissão de estudos presidida
pelo coordenador-geral da Justiça Fede-
ral, ministro Ari Pargendler, deve apre-
sentar no final do mês uma proposta de
reestruturação dos cinco TRFs. A
reestruturação abrange a ampliação do
número de desembargadores federais,
de cargos comissionados e de servido-
res. Os presidentes dos TRFs e da Ajufe
também compõem a comissão.

Castro Meira


