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Perfil

Pratos do DiaSarapatel de bode
DobradinhaPeixe empanadoLasanha aos 4 queijosFilé de peixeBife à Vienoise

Conselho inscreve para curso on-line
sobre Gestão de Qualidade de Vida

Palestras marcam
inauguração em
Caruaru nesta 5ª

Margarida recebe medalha de Paulista
e preside seminário no Mar Hotel hoje

Aniversariantes
Rosângela Vilar de Meneses
Orçamento

Classificados

Vendo um Supernitendo,
com dois controles e

cartucho do jogo MarioBros.
Tratar Jaydeth (9369)

A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli estará recebendo no
próximo sábado a Comenda Padre
João Ribeiro Pessoa de Mello
Montenegro (herói da Revolução
Republicana de 1817). A mais alta
condecoração da Prefeitura Municipal
de Paulista será entregue à
magistrada pelo prefeito Antonio
Wilson Speck, em reconhecimento
aos serviços prestados àquela
cidade. O ato solene terá lugar na

igreja Santa Isabel, a partir das
10h. Já às 9h de hoje, o

professor Paulo de Barros
Carvalho, da PUC de São Paulo,
profere palestra de abertura do II
Seminário do Instituto
Pernambucano de Estudos
Tributários, no Mar Hotel.
Margarida Cantarelli, será
presidente de honra do
encontro, que se estenderá até
sexta-feira.

Estão abertas até 10 de setembro as
inscrições para o Curso On Line - Ges-
tão de Qualidade de Vida no Trabalho –
1ª edição, realizado pelo Centro de Es-
tudos Judiciários (CEJ) do Conselho da
Justiça Federal (CJF). O referido curso
será aplicado no ambiente web entre os
dias 30 de setembro e 25 de novembro.
O curso é gratuito e oferece 200 vagas
destinadas a servidores da Justiça Fede-
ral de 1º e 2º graus que atuem, preferen-
cialmente, nas áreas de Recursos Huma-
nos e de Saúde. Os interessados devem
se inscrever no site (www.cjf.gov.br), na
página “Eventos do CJF”, selecionando
no link “Calendário” o evento desejado.
Depois é só avançar até o formulário.

Com uma palestra do
desembargador federal Petrucio
Ferreira e outra do professor
Raimundo Feitosa, da Faculdade de
Direito de Caruaru (Fadica), a
presidente do TRF Margarida
Cantarelli inaugura na tarde de hoje,
em Caruaru, o primeiro Juizado
Especial Virtual do Estado. As
palestras acontecem a partir das
15h, na Sala de Conferências da
Fadica, na Avenida Portugal. O
magistrado falará sobre o tema
“Juizado Especial Federal: a Justiça
que vai ao povo” e o professor
abordará o tema “Direito e
Cidadania”. O ato solene contará,
ainda, com as presenças dos juízes
federais Élio Wanderley de Siqueira
Filho, diretor do Foro da Seção
Judiciária de Pernambuco, e César
Arthur de Carvalho, subdiretor do
Foro da Subseção Judiciária de
Caruaru. O Juizado
Virtual vai funcionar
num espaço cedido
pela Faculdade e
tem como objetivo
agilizar o andamento
processual sem a
utilização de papéis
impressos.

Francisco é técnico judiciário
concursado no TRF/1ª e quer

permutar com servidor da
Seção Judiciária da Paraíba.
Contatos: (61) 340.6601, ou

9969.6644.

A equipe de Informática do TRF/5ª esta-
rá reunida hoje e amanhã no 3º andar pa-
ra elaborar uma proposta única orçamen-
tária de todas as seções da 5ª Região
para 2005 e distribuir o orçamento final
de 2004. Participarão do encontro os
seis supervisores de Informática das Se-
ções Judiciárias e a diretora da Subse-
cretaria de Informática do TRF/5ª, Alice
Giordano. Nos dias 14 e 15 de setembro
os diretores de Informática dos cinco
TRFs apresentarão suas propostas em
Brasília.

Informática elabora
orçamento de 2005

Recifense, Polyana Falcão Brito está no
TRF desde 93. Analista judiciária con-
cursada, é formada em Direito pela
UFPE e se encontra cursando pós-gra-
duação em Direito Público. A servidora
começou trabalhando na Subsecretaria
de Informática. Depois atuou dois anos
no Gabinete de Dr. José Maria Lucena,

e passou outros dois na
Licitação. Encontra-se há 2
anos e meio no gabinete de
Dr. Francisco Wildo. Nas ho-
ras livres, pratica natação.


