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Perfil

Margarida instala duas novas Varas Federais

E inaugura sede própria do Foro em Mossoró

Semana Santa é

respeitada no TRF

entre 4ª e 6ª feira

Formulário do Proged

deve ser entregue 2ª

Pratos do DiaPeixe com ervaFeijoada
Carne assada ao queijoBolinho de bacalhauFrango à passarinha

Classificados
Vendo Focus 2004 hatch

completíssimo, bancos em
couro, de fábrica e CD player

original. Morgana, ramal 9358
ou 99463381.

Maria Lucia Cavalcanti de Mello e Silva
foi cedida ao TRF em 95 pela Fundac.
Trabalha com o desembargador Lázaro
Guimarães desde sua gestão como
presidente do TRF. É formada em Di-
reito pela UFPE, Psicologia pelo Esu-
da, com pós-graduação em Psicologia
Jurídica pela Fafire e especializa-
ção em Psicologia Infantil pelo
Centro de Pesquisas em Psicaná-
lise e Linguagem. Aprecia alimen-
tação vegetariana, o contato
com a natureza, viajar e estar com
as filhas, Ana Luiza e Maria Clara.

Termina na próxima segunda-feira o pra-
zo para devolução dos formulários de
avaliação pelo Processo de Gestão de
Desempenho dos servidores (Proged).
O documento deve ser entregue preen-
chido na Subsecretaria de Pessoal, pe-
los servidores em avaliação no período
de 1º de abril de 2004 a 31 de março de
2005. Diretores e chefes de gabinete de-
vem estar atentos a esse prazo. Maiores
informações podem ser obtidas com
Soraya Maria, no ramal 9335.

Dentro do seu programa de interiorização
da Justiça Federal na 5ª Região, a presi-
dente Margarida Cantarelli, inaugura as
duas últimas Varas Federais previstas no
seu cronograma de ações administrati-
vas. Na segunda-feira, a magistrada ins-
tala a 8ª Vara Federal de Alagoas, em
Arapiraca, e a 16ª Vara Federal do Cea-
rá, em Juazeiro do Norte, na terça-feira.
Com essas inaugurações, a magistrada
contabiliza doze Varas instaladas em ci-
dades interioranas. Antes, só havia três

em funciona-
mento no In-
terior dos
seis Estados
da 5ª Re-
gião: duas
em Campina
Grande (PB)
e uma em
Petrolina (PE). O incremento no nú-
mero de Varas interioranas foi da
ordem de 400%.

A presidente Margarida Cantarelli inaugu-
ra às 17h da próxima quarta-feira a sede
própria da Subseção Judiciária de
Mossoró, próxima à UERN. Hoje a 8ª

Vara Federal funciona num imóvel
cedido pela Prefeitura. A nova
sede tem 1.684 metros quadrados
de área construída.

Na próxima semana, quanto o mundo
cristão celebra a Semana Santa, o ex-
pediente neste Tribunal será normal
na segunda e terça-feiras, dias 21 e
22. O feriado que vai da quarta à Sex-
ta-Feira da Paixão, está previsto pelo
Capítulo 3, Artigo 62 do Regimento
Interno do TRF/5ª. Mesmo assim, du-
rante o período de 23 a 25, os cha-
mados processos urgentes (habeas
corpus, mandados de segurança
etc.), de competência da Presidência,
podem dar entrada nesta Corte para
julgamento monocrático.

O desembargador federal Paulo Gadelha
lança próximo dia 28 o livro “Varsóvia
Revisitada”. A coletânea reúne 80 ensai-
os publicados nos últimos três anos no
Diário de Pernambuco. O lançamento
acontece a par-
tir das 19h no
auditório do Di-
ário de Pernam-
buco, na Rua
do Veiga, 800,
Santo Amaro.

Paulo Gadelha lança

coletânea de ensaios


