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Perfil

Pratos do Dia
OmeleteFrango com Batatas

Filé de peitoCarne assada
AlmôndegasPastelão  Misto

Paulista homenageia presidente do TRF

Petrucio enaltece
Juizado Especial

Margarida e Élio
instalam Juizado

Aniversariantes
Adilson Bezerra da Silva
Multiforte Segurança
Jarleide de L Ferreira
TGS

Geraldo Apoliano
agora é cidadão
Campinense 3ª-feira, 7 de setembro

Desembargador
Federal
Francisco de
Queiroz
Cavalcanti

Evandro Luiz da Silva
Seção de Som
Nivaldo Carneiro da Silva
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante

O coordenador dos Juizados Especi-
ais da 5ª Região, desembargador Pe-
trucio Ferreira, proferiu palestra na úl-
tima quinta-feira, na Faculdade de Di-
reito de Caruaru, sobre o tema “Juiza-
do Especial Federal: a Justiça que vai
ao povo”. Na ocasião, o magistrado
destacou a importância dos juizados
virtuais e enfatizou o sucesso obtido
pelo Juizado Especial Itinerante em
Palmeira
dos Ín-
dios (AL).
A palestra
marcou a
instalação
do Juiza-
do.

A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli, o coordenador dos Juizados
Especiais da 5ª Região, desembargador
federal Petrucio Ferreira, o diretor do
Foro da Seção Judiciária de Pernambu-
co Élio Wanderley e o diretor da Asso-
ciação Caruaruense de Ensino Superior,
professor Paulo Muniz Lopes descerra-
ram a placa inaugural do Juizado Espe-
cial Virtual de Caruaru. A nova unidade

judiciária já
está fun-
cionando
nas insta-
lações da
Faculdade
de Direito
de Caruaru.

A Câmara Municipal de Campina
Grande, na Paraíba, vai homena-
gear o desembargador federal
Geraldo Apoliano com o título de
Cidadão Campinense. A homena-
gem está marcada para as 10h da
próxima sexta-feira. O presidente
da Câmara, vereador Romero
Rodrigues Veiga, estará à frente da
solenidade. A proposta que resultou
na concessão da Cidadania é de
autoria da vereadora Maria Lopes
Barbosa. Geraldo Apoliano já
recebeu os títulos de Cidadania de
Pernambuco e de Fortaleza, ano
passado.

Nascido em Coeiras (PI), Robert No-
gueira do Nascimento está no TRF des-
de 93, como técnico judiciário concur-
sado. O servidor iniciou seu trabalho no
Tribunal em 93 no Orçamento, sendo
mais tarde transferido para o Controle
Interno. Há um ano e meio faz parte da
equipe da Subsecretaria
de Material e Patrimô-
nio. Estudante de Letras
da Fafire, dedica o tem-
po livre a colecionar e
ouvir discos de vinil.

O prefeito de Paulista, Anto-
nio Wilson Speck, entregou à
presidente do TRF/5ª, de-
sembargadora federal
Margarida Cantarelli, a
Comenda Padre João
Ribeiro Pessoa de Mello
Montenegro (herói da
Revolução Republicana de
1817), mais alta condeco-
ração da Prefeitura daquela
cidade.  A sessão solene em
homenagem à magistrada

teve lugar na Igreja Santa
Isabel, às 10h do sábado
passado. De acordo com
Speck, a homenagem se
justifica pelos serviços
prestados pela presidente
do TRF/5ª a Paulista. No
mesmo ato solene, foram
homenageados também o
conselheiro Roldão
Joaquim, do Tribunal de
Contas do Estado, e o
empresário João Santos.

Estão prorrogadas até 15 de setembro
as inscrições para o concurso de
monografia promovi-
do pelo TRF/5ª, so-
bre o tema “O Papel
Social da Justiça Fe-
deral:
Garantia de Cida-
dania”. O concurso é
alusivo aos 15 anos
desta
Corte.Informações:
www.trf5.gov.br
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