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Aniversariantes

QUARTA

O

Creuza Maria Gomes de Aragão
Gab. Desa. Fed. Margarida Cantarelli
Patrícia Marinucci
Coordenadoria dos JEFs
Almira Maria Viana
SOSERVI – Limpeza
Walfrido Alexandre P. do Rego
VIP – Segurança
Quinta-feira (dia 23)

Juiz Federal 
Agapito Machado 
SJCE

Juiz Federal 
Gustavo de Mendonça 

Gomes 
SJAL

Joana D’arc Sampaio Barros
Divisão de Pagamento de Pessoal
Rita de Cássia R. Salviano de Macedo
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira
Violeta Soriano da Costa e Silva
Subsecretaria de Recursos
Sexta-feira (dia 24)
Maria Alice Pinto Giordano
Gab. Des. Fed. Vladimir Carvalho
Joana Telma dos Santos Nascimento
Gab. Des. Fed. Lázaro Guimarães
Jonatas Leão Vieira de Albuquerque
Divisão de Protocolo e Distribuição
Elisabeth Monteiro Lobo
Gab. Des. Fed. Edilson Nobre Júnior
Patrícia Morales Anastácio
Orçamento e Finanças
Sábado (dia 25)
Gustavo Henrique Coelho Hahnemann
Subsecretaria do Plenário
Maria Auxiliadora M. da Silva
C.ODONT. UBAIAS - Setor Médico
Domingo (dia 26)
Ana Cláudia Alencar da Silva
Secretaria Administrativa
Jairo Ladislau da Silva Pimentel
Subsecretaria de Informática

Dia do Aeroviário

A juíza federal Carolina Souza Malta, lotada 
na 31ª Vara Federal (Caruaru/PE) e titular 
da Segunda Relatoria da Primeira Turma 
Recursal dos Juizados Especiais Federais, 
levou a julgamento 1.632 processos na 
sessão do último dia 15. Conforme regis-
tros do sistema CRETA, nunca uma única 
Relatoria de Pernambuco trouxe tantos 
processos para julgamento numa única ses-
são. O número expressivo, segundo a juíza, 
diz respeito a processos analisados após a 
última sessão da Primeira Turma, ocorrida 

em 18/04/2011, e se deve a um esforço con-
junto da magistrada, da assessoria da Tur-
ma Recursal no Recife e dos assessores da 
31ª Vara Federal. “Atuar na Turma Recursal, 
sem prejuízo da jurisdição originária, exige 
um esforço sobre-humano de todos os que 
trabalham nesta atividade. Para isso, é ne-
cessário contar com o auxílio dos servidores 
da própria Vara para realização dos julga-
mentos com celeridade”. A Segunda Relato-
ria participa das sessões da Primeira Turma 
Recursal através de videoconferência.

Esforço conjunto acelera julgamento de processos

Até o próximo dia 24, os estudantes de di-
reito interessados em estagiar na Justiça Fe-
deral do Rio Grande do Norte podem fazer 
suas inscrições. Para participar, os candida-
tos devem preencher o formulário disponí-
vel no site: www.jfrn.jus.br, ter cursado mais 
da metade do curso e estar, no máximo, no 
antepenúltimo semestre. O processo sele-
cionará candidatos para cadastro de reserva 
da sede da Justiça Federal na Subseção Ju-
diciária de Mossoró. As provas estão previs-
tas para o dia 2 de julho, das 8h às 12h.

Justiça Federal de Mossoró 
seleciona estagiários

 s festejos 
juninos não 
podiam passar 

em branco no Tribu-
nal Regional Federal 
da 5ª Região. Ontem 
(21), a noite foi che-
gando e os servi-
dores começaram a 
descer para o hall de 
entrada da sede do 
TRF5, animados pelo 
forró pé de serra 
discotecado pelo DJ Nando - que também 
se encarregou de puxar a quadrilha no “Ar-
raiá do Tribuná”.  Um dos mais alegres com a 
festa de São João do Tribunal foi Winston Le-

mos, da Subsecre-
taria de Recursos, 
um autêntico “pé 
de forró”. Baiano de 
Juazeiro, ele disse 
que já tem pro-
gramação para os 
próximos dias. Os 
destinos são Carua-
ru e Gravatá. “Ado-
ro as festas de São 
João. Esse momen-
to é propício para 

fortalecermos a nossa cultura. Uma tradição 
que não pode morrer e tem que ser divulga-
da, para não perdermos a nossa identidade”, 
destacou.  Para Antônio Carlos Pernambuco, 

Tradição junina é preservada no TRF5
da SIAP, 
este ano 
a festa foi 
mais aco-
lhedora. 
“Sempre 
é anima-
do, mas a 
decoração 
me pare-
ce mais 
aconchegante”. Alice Giordano, do gabinete 
do desembargador Vladimir Carvalho, tam-
bém foi conferir a animação. “Acho a festa 
muito bonita. É uma iniciativa muito positiva, 
uma ótima forma de aproximar as pessoas, 
de descontrair”, ressaltou.

Presidente Paulo Roberto 
confere animação na festa 

de São João do Tribunal


