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Dia do Funcionário
Público Aposentado

Dia da Veterinária

Vara federal de
Sousa é instalada
na segunda-feira

Edição nº 45

Pratos do Dia

Margarida é Cidadã de Sousa e Sergipe

Estão prorrogadas até 15 de setembro as
inscrições para o concurso de monografia
promovido pelo
TRF/5ª, sobre o
tema “O Papel
Social da Justiça
Federal: Garantia
de Cidadania”.
O concurso é
alusivo aos 15 anos
desta Corte.
Informações:
www.trf5.gov.br

MonografiaAssociados da Asserjufe têm cheque
Pernambucano do Recife, Gilvan José da
Silva é técnico judiciário da Seção de
Transportes. Ingressou neste Tribunal
através de concurso em 1989. É formado
em História e Estudos Sociais pela Fune-
so e em Direito pela Unicap. Tem pós-
graduação em Direito
Administrativo e Constitu-
cional pela UFPE, Direito
Processual Civil pela
Faculdade Maurício de
Nassau e cursa a Escola
Superior de Magistratura.

Associados da Asserjufe, interessados
em receber talões de cheques do Cred
Cheque, podem se dirigir ao posto da
Associação no térreo deste edifício-
sede e requisitar o talonário. Os
cheques emitidos serão descontados na
conta-corrente do associado. O Cred
Cheque é aceito em lojas de calçados,
móveis, eletrodomésticos, materiais de
construção e de artigos de informática,
além de perfumarias, supermercados,
padarias, óticas, restaurantes,

lanchonetes, churrascarias e hotéis.
Laboratórios fotográficos e agências de
viagem também operam com o sistema.
Juntamente com o talão de cheques, o
associado recebe uma lista das
empresas conveniadas.

A presidente do TRF/5ª, desembar-
gadora federal Margarida Cantarelli, e
o diretor do Foro da Seção Judiciária
da Paraíba, juiz federal Rogério
Fialho Moreira, vão a Sousa, no inte-
rior paraibano, na próxima segunda-
feira, 21, instalar a 8ª Vara Federal da
Seção Judiciária da
Paraíba. A soleni-
dade acontece a
partir das 17h no
Fórum Desembar-
gador Federal
Paulo Gadelha, na
rua Cônego Viana,
15, Centro.

A presidente do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, desembargadora federal
Margarida Cantarelli, é a mais nova
Cidadã Honorária de Sousa
(interior da Paraíba) e de Sergipe.
A primeira homenagem resultou
de projeto de autoria do
vereador Dário Formiga da
Nóbrega. Já o título de
Cidadania sergipana
concedido à magistrada
pernambucana é resultado de
projeto do deputado Augusto
Bezerra. Ambas propos-
tas foram aprovadas
por unanimidade pela
Câmara Municipal de
Sousa e pela
Assembléia Legisla-

tiva de Sergipe, respectivamente. A
homenagem em Sousa acontece
na próxima segunda-feira, 21,

durante sessão solene. Já a
entrega do título sergipano

está prevista para
novembro. O presidente
da Assembléia, deputado
Antonio Passos Sobrinho,
estará à frente da
solenidade, na capital
sergipana. As duas

homenagens são um
reconhecimento das

sociedades de
Sousa e de
Sergipe ao
trabalho da
magistrada.

Classificados
Moto Titan ES Verde Metálico

Modelo 2000/2001
Marcelo Soares (R-9439)

Para anunciar basta ligar
para Roberta Abreu (9018)

Dobradinha
Delícia de Bacalhau
Frango à espanhola
Maminha na chapa

Filé de peixe


