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Perfil

Maria Alice
Giodano

Washington V R da Silva
3ª Turma
José Expedito B Lima Jr
Gab. Des. Paulo Roberto
Henrique Dornellas Câmara
2ª Turma
Anna Carolina P A Andrade
Gab. Des. Luiz Alberto

Classificados

Pratos do Dia
OmeleteBacalhau ao PaivaGuisadinho à BrasileiraDelícia de FrangoCupim ao Forno

Lasanha

Sergipano de Itabaiana, Rivânio Alves
dos Santos é técnico judiciário na Se-
gunda Turma, do TRF/5ª. Ingressou
no Tribunal em abril de 90, através de
concurso público. Rivânio trabalhou na
Subsecretaria de Material e

Patrimônio antes de
ir para a Segunda
Turma, onde está há
2 anos. O servidor
nas horas livres
gosta de descansar
na sua granja, em
Igarassu.

Clio RL 1.0 Ano 2003
18.000 Km Cinza Eclipse

ar/trava/alarme
Tr. Pedro 9704 cel. 8818.1611

A Seção Judiciária de
Alagoas promoveu o I
Juizado Especial Fede-
ral Itinerante, na cidade
de Palmeira dos Índios,
no período de junho a
agosto, com grande êxi-
to. Durante os trabalhos,
foram realizadas 160 au-
diências de instrução e
outras 120 de concilia-
ção. Três servidores e
seis médicos peritos rea-
lizaram 60 perícias médi-
cas. A iniciativa contou também com
apoio do veículo Prev-móvel (posto mó-
vel do Instituto da Previdência Social)
que facilitou o atendimento de 77

pessoas. De acordo
com o coordenador
dos Juizados Espe-
ciais,
desembargador fe-
deral Petrucio
Ferreira, a grande
receptividade da co-
munidade local sur-
preendeu os juízes
federais e servido-
res da Seção Judici-
ária de Alagoas,
além dos represen-

tantes do Ministério Público Federal,
procuradores e servidores da Previ-
dência Social, bem como o defen-
sor público da União.

Juizado Itinerante tem êxito em Alagoas

desconto autoriza-
do na folha de pa-
gamento, sem ne-
cessidade de gas-
tar seu talonário de
Cred-Cheque. Ou-
tra boa novidade
para os clientes do
restaurante é que a
instalação de um

aparelho de TV no salão vai permitir que
seus clientes acompanhem os jogos das
Olimpíadas de Atenas.

Restaurante faz convênio com Asserjufe

e instala TV para assistir Olimpíadas

Em comemoração ao Dia do Advo-
gado e à instalação dos Cursos Ju-
rídicos no Brasil, o Caxangá Ágape
homenageou quatro advogados de
Pernambuco. O desembargador
Paulo Gadelha saudou os homena-
geados Júlio Oliveira (presidente da
OAB-PE), Margarida Cardoso (pre-
sidente da OAB Caruaru), Urbano
Vitalino Filho (in memorian) e Aluí-
sio Xavier (ex-presidente da OAB-
PE). A presi-
dente do TRF
Margarida
Cantarelli
prestigiou a
homenagem.

Paulo Gadelha
saúda advogados

A Assembléia Legislativa de Pernambu-
co homenageou o jurista e professor Luiz
Pinto Ferreira, em comemoração ao 177º
aniversário de instalação dos Cursos Ju-
rídicos. A homenagem foi proposta pela
deputada Carla Lapa, que presidiu a so-
lenidade e entregou uma medalha ao

professor. A presi-
dente do TRF/5ª
desembargadora
Margarida
Cantarelli integrou
a mesa de honra.

Pinto Ferreira
é homenageado

A partir de hoje, o
Restaurante Pano-
râmico Talher de
Prata, que funciona
neste Tribunal, pas-
sa a atender servi-
dores da Justiça
Federal filiados à
Asserjufe, com des-
pesas descontadas
em folha. De acordo com o proprietário
do restaurante, Carlos Moura, basta o as-
sociado assinar a comanda para ter o


