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Dia do Caixeiro Viajante
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Edição nº 96

Perfil

Pratos
do
Dia

Costela suínaCharque aceboladaGuisadinho à brasileiraPanqueca de carneFilé de peito na chapaFilé de peixe na chapaFeijão preto com tripa de porco

Rádio Folha estréia
com Margarida

Estacionamento
mais iluminado

Caruaru ganha amanhã o primeiro
Juizado Especial V ir tual do Interior

TRF será exposto em
Feira de Serviços

Aniversariantes
Salvino Bezerra Vasconcelos
Gab. Desª Margarida Cantarelli

Mª de Fátima Sarinho Maciel
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Hionata Xavier de A. Lima
Distribuição

Ezilma Patrícia Pereira
Gold Service

Classificados
Vendo um Supernitendo,

com dois controles e

cartucho do jogo MarioBros.

Tratar Jaydeth (9369)

A Subseção
Judiciária de Caruaru
ganha hoje o
primeiro Juizado
Especial Virtual do
interior da 5ª Região.
A presidente do
TRF/5ª,
desembargadora
federal Margarida
Cantarelli, e o
coordenador dos
Juizados Especiais
Federais da 5ª
Região, desembargador federal Petrucio
Ferreira, estarão à frente da solenidade
de inauguração, que acontece na Sala de
Conferências da Faculdade de Direito de

Caruaru, na
Avenida
Portugal, a
partir das 9h. 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.

A baixa iluminação do
estacionamento localizado na área
posterior do edifício-sede do TRF/
5ª, já foi corrigida para maior
segurança e conforto de seus
usuários. Para resolver o problema
foram colocados refletores nas
áreas mais escuras. “Estamos
usando refletores de baixa
potência, econômicos e que
iluminam
bem”,
explicou o
supervisor da
Seção de
Eletricidade
Carlos Costa.

Sempre pronto a cumprimen-
tar seus colegas com um
sorriso, Vlademir Barbosa da
Costa Júnior é técnico judici-
ário do TRF desde 90. Conhecido pe-
los colegas pelo “bom-dia”, começou
na Reprografia, e desde 97 atua no ga-
binete de Dr. José Maria de Lucena.
Formado em Direito e Administração
pela UFPE. Costuma dizer que nas
horas livres “faço de conta que estudo
História, Fotografia e Filosofia, mas o
que gosto mesmo é de chocolate”.

Aniversariantes
festejam data

Na sua estréia, o programa Folha na
Tarde, da Rádio Folha FM, teve como
entrevistada da apresentadora Sônia
Chakrian, a presidente do TRF/5ª Mar-
garida Cantarelli. A magistrada participou
da seqüência
Espaço Mulher
falando sobre as
conquistas
femininas em
vários campos de
atuação.

Como sempre acontece na última sexta-
feira de cada mês, os aniversariantes do
TRF se confraternizaram durante um
café da manhã regional. Durante o
encontro prestigiado pela presidente

Margarida
Cantarelli, os
aniversariantes
entoaram o
parabéns pra
você no restau-
rante do 16º.

A Feira de Serviços, que será realizada
paralelamente à I Mostra Regional de
Trabalhos da Qualidade da 5ª Região
nos dias 22 e 23 de setembro no Espa-
ço Cultural,  tem o objetivo de mostrar ao
público em geral o funcionamento interno
do Tribunal. A Secretaria Administrativa
funciona como âncora do processo

essencial,
que é a
missão do
TRF.
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