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Perfil

Ministro entrega liberação de hipoteca a ex-mutuária
José Francisco Macena
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Informática

Dia do Fuzileiro Naval

Programas sociais do TRF prorrogam

recadastramento de servidores até 5ª

Pratos do DiaOmelete de CarneChester
Peixe na ChapaFilé de peito na ChapaGuisadinho Misto

Pesquisa com público

externo começa hoje
Raimundo Menezes Fi-
lho é analista judiciário e
atua no gabinete do de-
sembargador Luiz Alber-
to Gurgel. Natural de Serra Talhada
(PE), foi requisitado em 2001 à Seção
Judiciária do Rio Grande do Norte. É
formado em Direito, pela Faculdade de
Direito de Caruaru, e em Teologia, pelo
Seminário Teológico Batista do Norte
do Brasil. Fez especialização em Direi-
to Público, pela UFPE. Nas horas va-
gas, gosta de ler e passear.

A Divisão de Assistência Médica e So-
cial (DAMS) informa aos servidores
que foi prorrogado o prazo para
recadastramento nos programas de
auxílio-alimentação e auxílio-transpor-
te até a próxima quinta-feira. A Divi-
são também comunica que, para
acessar os formulários para
recadastramento nos programas de
auxílio-alimentação e auxílio-transpor-
te, os interessados deverão seguir os

seguintes passos: Entrar na intranet,
em seguida clicar no link de benefíci-
os, logo após, Divisão de Assistência
Médica e Social, e por fim, clicar em
auxílio-alimentação e auxílio-transpor-
te. Os formulários devem ser preen-
chidos, impressos, assinados e entre-
gues no setor responsável. Maiores in-
formações podem ser obtidas pelos
telefones 3425-9864 ou 9863 com
Seyna Régia Ribeiro de Souza.

Classificados
Vendo Impressora HP Deskjet

640c, com dois cartuchos
seminovos, colorido e preto,

Fonte Bivolt (110/220). R$
250,00 - Tratar com Jaydeth

(Ramal 9369)

De hoje até sexta-feira, o cliente-cidadão
deste Tribunal e da Justiça Federal em
Pernambuco estará sendo alvo de uma
pesquisa desenvolvida pelo Escritório da
Qualidade. A idéia é saber dos usuários
dos serviços prestados pelas duas insti-
tuições qual seu nível de satisfação com
o atendimento recebido. A partir dos re-
sultados dessa consulta, será traçado um
perfil da Justiça federal no Estado. O tra-
balho será estendido a toda a Região.

O ministro José de Castro Meira, do
(STJ), e a presidente  Margarida
Cantarelli foram ao apartamento da
dona de casa Jane Holanda
Rodrigues, entregar a liberação de
hipoteca do imóvel. Sem disfarçar a
emoção, a ex-mutuária da Caixa dis-
se que não fosse a conciliação pro-
movida pela Justiça Federal, não te-
ria terminado o pesadelo da casa
própria. “Este ato é um exemplo da
rapidez que a Justiça Federal pode
alcançar com o Círculo de Concilia-
ção”, disse o ministro diante da ex-
mutuária emocionada. Jane, que
mora há 18 anos no edifício Alen-
quer, do Condomínio Vilas de Portu-
gal III, no bairro 18 do Forte, em
Aracajú vinha tentando resolver seu pro-
blema com a Caixa há 12 anos. Mas, a

partir do programa Círculo de Concilia-
ção, conseguiu em cinco meses tomar

posse definitiva do seu apartamen-
to. Além de Jane, outros 28 mutuári-
os da Caixa tiveram seu problema
de moradia resolvido definitivamen-
te graças ao empenho dos juízes
federais Jorge André Mendonça e
Lidiane Vieira Meneses, que
atuaram como conciliadores. Outros
98 mutuários conseguiram rene-
gociar seu débito imobiliário durante
audiências do Círculo de Concilia-
ção, realizadas na sede da Justiça
Federal, em Aracaju. Na edição de
amanhã, o TRF HOJE estará traze-
ndo detalhes da inauguração da 7ª.
Vara Federal de Sergipe, no muni-
cípio de Estância, do lançamento
da pedra fundamental da Subseção

Judiciária de Itabaiana (SE) e da instala-
ção do sistema de processo virtual.

Margarida e Castro
Meira entregam
documento à
ex-mutuária.


