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19 SEXTA
Fevereiro

Meidson Coelho de Andrade
Diretoria Geral
Yasmin Barreto Belian
Gab. Des. Francisco Cavalcanti
Janete dos Santos Nogueira
Recursos
Allan Araújo Silva
Gab. Desa. Margarida Cantarelli

Sábado, 20 de fevereiro

Juíza Federal Cristina Maria
Costa Garcez
SJPB

Ildete Alves da  Silva
Esmafe5
Jerônimo José dos Santos
Controle Interno
Talita da Costa Lima Souto
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Domingo, 21 de fevereiro

Juiz Federal
Ricardo Ribeiro Campos

SJCE

Lilian Mª A. de Andrade Lima Corrêa
Recursos
Luiz Fernando Soares da Silva
Gab. Des. Paulo Gadelha
Sandra Rodrigues de Oliveira
Administração Predial
Sávia França de Carvalho
Orçamento e Finanças
José Demóclitos Silvino da Silva
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Maria Gorete de Moraes
Secretaria Judiciária

Aniversariantes

O Edifício Ministro Djaci Falcão, sede do
TRF da 5ª Região, passa por uma série
de reformas com o intuito de promover a
recuperação do prédio. Acompanhado
de diretores do TRF5, o presidente Luiz
Alberto Gurgel de Faria vistoriou, ontem,
as oito obras que estão em andamento.
No segundo andar desta Corte, acontece
a reforma no telhado do auditório do
Pleno, com substituição dos tirantes, e,
no térreo, são realizadas intervenções
nos banheiros para atender aos critérios
arquitetônicos de acessibilidade. Ainda
no térreo está sendo construído um
galpão para armazenamento adequado
dos botijões de água mineral e um
depósito para recolhimento do lixo
comum, além da manutenção do espaço
para coleta seletiva. O grupo ainda visitou

Presidente do TRF5 inspeciona obras

O desembargador federal Paulo
Gadelha representará o TRF5 nesta
sexta-feira, às 17h, na solenidade de
posse dos novos dirigentes do TRF da
3ª Região, em São Paulo. A nova Mesa
Diretora é composta pelos
desembargadores federais Roberto
Haddad (presidente), André Nabarrete
Neto (vice-presidente) e Suzana de
Camargo Gomes (corregedora regional).

Paulo Gadelha
prestigia posse no
TRF 3ª Região

Em virtude do término do horário de
verão neste domingo, o serviço de
malote do Tribunal, que segue o horário
de Brasília, a partir da próxima segunda-

Malote retoma horário anterior ao de verão

Na última sexta-feira, 581 lâmpadas
fluorescentes em desuso no TRF5
passaram por um processo de
descaracterização com a retirada de
mercúrio e fósforo, materiais tóxicos que
poluem o meio ambiente. A medida
demonstra a responsabilidade ambiental
deste Tribunal, que contratou a empresa
Serquip (especializada em tratamento de
resíduos) para realizar o serviço com o
objetivo de evitar danos à saúde das
pessoas e à natureza.

as obras do Anexo II, onde foi
ampliada a mureta das janelas para
conferir maior segurança ao prédio.

Preocupação
ambiental

feira retomará as atividades de
recebimento de documentos até às
14h30, para que possam ser enviados
no mesmo dia.


