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Dia do Juiz de Menores

Francisco Cavalcanti prestigia a posse do
presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco, conselheiro Luiz
Romeu Cavalcanti da Fonte.

O presidente Francisco
Cavalcanti e o diretor do
Foro da Seção Judiciária
de Pernambuco, juiz
federal Frederico
Azevedo, estarão
inaugurando, no próximo
dia 27, a sede própria da
Subseção Judiciária de
Caruaru. O Fórum Juiz Federal Lourival
Villanova está localizado no Loteamento
Jardim Ocidental, bairro Maurício de
Nassau. Nele funcionarão duas Varas
Federais (16ª e 24ª) e os Juizados
Especiais Federais. O edifício conta com

três pavimentos e um
estacionamento para 26
veículos e ocupa área
construída de 2.519
metros quadrados. No
novo prédio há dois
gabinetes de juízes,
duas salas de audiência
e uma sala para custódia,

além de uma Secretaria de Vara, uma
Secretaria Administrativa e uma agência
da Caixa Econômica Federal. Além de
Caruaru, a área de atuação da Subseção
abrange outros 27 municípios do
Agreste pernambucano.

Justiça Federal em Caruaru
ganha sede própria no dia 27 A Justiça Federal do Rio Gran-

de do Norte e a Asserjufe/RN
homenagearam 16 antigos
servidores da instituição. A
entrega dos certificados
marcou a comemoração dos
40 anos da lei 5.010, que
organizou a Justiça Federal
em primeira instância. Dos
homenageados, quatro são
servidores que ingressaram na
instituição em 1967, ano de
fundação da Justiça Federal no
Rio Grande do Norte. O diretor
do Foro da Seção Judiciária potiguar, juiz
federal Ivan Lira de Carvalho, esteve à
frente das homenagens.

Servidores que
precisarem fazer
ligações
telefônicas
externas, a partir
dos ramais deste
Tribunal, devem

observar que o código dessas
operações mudou. Agora, para a linha

O diretor da Revista Parahyba
Judiciária, juiz federal Emiliano Zapata,
divulgou edital prorrogando o prazo da
entrega de artigos para compor o
volume VI da publicação anual da
Seção Judiciária da Paraíba. De
acordo com o edital, a nova data de
entrega dos artigos será até o dia 26
de fevereiro de 2007. O argumento

utilizado pelo
magistrado baseou-se
na necessidade de
incrementar o número
de trabalhos a serem
analisados pela
comissão responsável
pela publicação
científica.

ficar disponível, precisam discar
asterisco antes do zero (*0). Antes, era
necessário somente discar o zero,
esperar dar linha e efetuar as ligações.
Essa mudança se deve a problemas
técnicos da Embratel. As informações
constam também da mensagem de
descanso de tela nos terminais de
computadores do TRF5.

JFRN homenageia
servidores antigos

Ligação telefônica exige novo código Entrega de artigos tem prazo prorrogado

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

Férias inesquecíveis (Olinda) –
De 3 a 24 de janeiro, uma equipe

de pedagogos e professores de
Educação Física realizará

atividades recreativas e artísticas
para crianças. Informações:

8829.2149/9997.7514.


