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Aniversariantes

QUINTA

TRF5
é o 
você

José Maria Lucena

Telefonia do TRF5 representa o 
principal elo com o público 

Pleno do TRF5 elege  
representantes no TRE-PB

Olhar cidadão

Dia em que foi considerado 
ilegal o tráfico de escravos 
(1830)

C

Frederico Wildson  
recebe agradecimento 
do Pleno
O Pleno do TRF5 fez um agradeci-
mento especial ao juiz federal Fre-
derico Wildson pela excelência dos 
serviços prestados ao Tribunal 
como desembargador federal 
convocado, durante o período de 25/04 
a 24/05, quando atuou em substituição 
ao desembargador federal Edilson No-
bre, que está de férias e volta ao TRF5 no 
próximo dia 25. Pelo empenho e dedica-
ção, Frederico Wildson já está cotado para 
voltar mais uma vez ao Tribunal como 
desembargador convocado.

O Pleno do TRF5 elegeu na tarde de ontem 
os juízes federais João Bosco de Medeiros 
(efetivo) e Helena Delgado Fialho Moreira 
(suplente) como representantes desta Cor-
te no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB). 

Inspeção anual nas 13ª, 
24ª e 27ª varas federais
Três varas federais estarão sob inspeção nos 
próximos dias: a 27ª Vara Federal, em Ou-
ricuri (30/05 e 3/06); a 24ª, em Caruaru (6 a 
10/06); e a 13ª, no Recife (13 a 17/06). Du-
rante o período, somente medidas para evi-
tar perecimento de direito serão adotadas.

Salvino Vasconcelos entrou no TRF5 em 
1999 e colaborou por quatro anos no 
gabinete da Desa. Margarida Cantarelli, 
depois na Subsecretaria de Material e Pa-
trimônio e também na Distribuição. Des-
de 2009, está na 1ª Turma, assessorando 
a diretora Andréa Rêgo com os relatórios 
gerenciais e as sessões de julgamento. 
Quando não está no Tribunal, Salvino 
dedica seu tempo à faculdade de História 
na Unicap, onde desenvolveu interesse 
especial pela história da África e do Islã. 
Recentemente, tem estudado o povo 
curdo com apoio do Instituto Curdo de 
Paris. Aprecia muito seu trabalho no 
TRF5: “Percebo uma função social muito 
grande na minha atividade. Cada parte 
que chega é um cliente cidadão a quem 
devo prestar um serviço de qualidade”.

Juiz Federal Allan Endry 
Veras Ferreira
SJPE

Cristiane Emídia Ferreira Alves
Gab. Des.Francisco Wildo L. Dantas

om um alô elas 
resolvem quase 
tudo. Maria Lúcia, 

Carmem Oliveira, Maria 
Angélica de Lima e Solan-
ge Pereira, as telefonistas 
do TRF5, atendem de 600 
a 800 ligações por dia; o 
que as torna a principal 
ponte entre o público ex-
terno e os servidores do 
TRF5. “Em períodos de pagamentos de pre-
catórios e RPVs, o quantitativo de ligações 
aumenta em até 50%”, fala Maria Lúcia. O 
trabalho das atendentes não se limita a re-
ceber e transferir telefonemas: elas sempre 
são questionadas sobre eventos, concursos 
e solenidades no TRF5 e sobre o contato 
das varas das seções judiciárias da 5ª Re-
gião. O setor está vinculado à Subsecreta-

ria de Infraestrutura e 
Administração Predial 
(SIAP) é supervisionado 
por  Lauro Marques. 
Resposta na ponta dos 
dedos - Há cerca de 
dois anos, foi realizada 
uma parceria entre a 
Associação Pernambu-
cana de Cegos (APEC) e 

o TRF5, visando cumprir a lei 8.213/91, que 
reserva 5% das vagas de seus colaboradores 
para portadores de deficiência. A parceria 
resultou na contratação de Carmem e Angé-
lica, ambas com deficiência visual. Carmem 
lembra do primeiro dia no TRF5: “cheguei 
ao Tribunal e me deram uma lista com mais 
de 700 ramais. Minha primeira atitude foi 
passar para um CD e imprimir em braille. Já 
decorei 80% dos telefones!”. 

Lúcia (em pé) e  
Carmem: telefonistas 
do TRF5


