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Aniversariantes

Novos servidores

se confraternizam
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Arapiraca inaugura

1ª Vara Federal

Lacqua di Fiori

mostra produtos
Perfil

Tributarista faz palestra na Quinta Jurídica

Pratos do DiaDobradinha
Carne ao molho ferrugemPeixe com alcaparraFilé de peito na chapaFrango com cerveja

Servidor participa

do corujaqueira 3ªNatural de Gravatá (PE),
Virgínia Paula de Siqueira
Cavalcanti Ferraz é
concursada pelo Ministério
Público e requisitada pelo TRF como
analista judiciária. Formada em Direito
pela Unicap, Virgínia trabalha no gabi-
nete do desembargador Ubaldo Caval-
cante, desde 2000. Literatura, viagens
e fotografia são alguns dos hobbies de
Virgínia, que adora a companhia dos
filhos (Guilherme de 16 e Anna Sofia
de 1 ano e meio) e dos famíliares.

“Harmonização Tributária no Mercosul” é
o tema da palestra que o tributarista José
Souto Maior Borges profere às 17h de
hoje, no auditório Juiz Francisco Falcão,
no 10º andar da sede da Justiça Federal,
no Jiquiá, durante o projeto Quinta Jurídi-
ca. O evento é promovido pela Escola
de Magistratura Federal da 5ª Região
(Esmafe/5ª), a cada mês, sempre numa
quinta-feira. O palestrante é doutor em
Direito e professor do Mestrado da
UFPE. Durante o encontro, o diretor da
Esmafe/5ª, desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria, estará
empossando a juíza federal Joana Caro-
lina Lins Pereira no cargo de diretora do
Núcleo Seccional da Esmafe em
Pernambuco. Este é o sexto Núcleo
Seccional instalado na atual gestão e

esta é a pri-
meira edição
da Quinta Jurí-
dica neste
ano. O diretor
da Esmafe/5ª
Luiz Alberto
Gurgel faz a
apresentação
do palestrante.
As inscrições
são gratuitas e
podem ser fei-
tas na internet
através do site
www.jfpb.gov.br.
O encontro é
aberto ao pú-
blico.

Arapiraca, em Alagoas, é o próximo
município interiorano da 5ª Região a
contar com uma Vara Federal. A inau-
guração do Foro Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira
Lima acontece às 17h da segunda-
feira, 21, em solenidade presidida
pela desembargadora federal Marga-
rida Cantarelli. O Foro vai funcionar
provisoriamente num imóvel alugado
na rua Menervina da Conceição,
1272, no bairro de Novo Horizonte.
Na ocasião, o juiz federal Rubem de
Mendonça Neto será empossado
como titular da 8ª Vara Federal de
Alagoas, em Arapiraca, com jurisdi-
ção sobre 46 municípios daquela re-
gião.

Servidores do TRF/
5ª, entre eles
Ricardo e Sandra
Bouwman (Secretaria
Judiciária), Tereza
Della Santa,
(Precatório) e Getúlio Bessoni (Informá-
tica) participam do passeio noturno de bi-
cicleta, no Parque da Jaqueira, toda ter-
ça-feira, às 21h. O objetivo é curtir a cida-
de à noite praticando esporte.

Hoje e amanhã, no horário de expediente
do TRF, a linha de cosméticos e perfu-
mes Lacqua de Fiori estará em exposi-
ção no posto da Asserjufe, térreo do edi-
fício-sede. As compras podem ser par-
celadas em até três vezes no Cred-Che-
que. Informações com Cristiane (ramal
9581).

Novos servidores do TRF/5ª, Justiça Fe-
deral, Tribunal Regional do Trabalho da
6ª Região e Tribunal Regional Eleitoral
participam às 19h de amanhã de um co-
quetel de boas-vindas promovido pelo
Sintrajuf/PE. O happy-hour acontece na
sede do Sindicato, na rua do Pombal, 52,
em Santo Amaro, com música ao vivo.
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Aniversariantes dos meses de fevereiro e março comemoram a data natalícia
às 15h30 de hoje, no foyer, com direito a bolo e refrigerantes. Participe!
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