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Caso Ceci Cunha: julgamento termina 
com condenação

Equipe de Barros Dias se reúne semanalmente Esmafe5 sedia 
curso da SPU

O servidor do Tribunal Regional do 
Trabalho da 18ª Região - TRT18 

(Goiás) Romildo Chaves de Melo, 
técnico judiciário - especialida-

de segurança, deseja permuta ou 
redistribuição com servidores do 

TRF5 ou das seções judiciárias 
vinculadas. Os interessados devem 

entrar em contato pelo telefone 
(62) 9995-0817 ou pelo e-mail  

romildo.melo@ig.com.br.

epois de quase 72 horas de 
trabalho ininterrupto, a ses-
são do Tribunal do Júri, reali-

zada na Seção Judiciária de Alago-
as (SJAL), condenou o ex-deputado 
e médico Talvane Luiz Gama de 
Albuquerque Neto a 103 anos e 
4 meses reclusão pela morte da 
ex-deputada federal Ceci Cunha e 
seus parentes. Na mesma sessão, 
também foram condenados os 
quatro assessores de Talvane: Ja-
dielson Barbosa da Silva (105 anos 
de reclusão), pelas circunstâncias 
do crime; Alécio César Alves Vasco 

(87 anos e 3 meses de 
prisão); José Alexandre 
dos Santos (105 anos); 
Mendonça Medeiros 
Silva (75 anos e 7 me-
ses). Durante os quatro 
dias de julgamento, a 
Justiça Federal em Alagoas (JFAL) 
montou um esquema especial 
para o julgamento: transmitiu ao 
vivo, pela internet, todas as fases 
do trabalho; reforçou a segurança 
e proibiu quaisquer tipos de ma-
nifestações dentro das dependên-
cias da Justiça Federal. No final do 

julgamento, às 4h da quinta-feira 
(19), o juiz federal André Luís Maia 
Tobias Granja, que presidiu o Tri-
bunal do Júri, afirmou que os cul-
pados iniciavam naquele momento 
o cumprimento da pena. “Essa é a 
satisfação que a Justiça deve dar à 
sociedade”, concluiu.

No gabinete do desembargador 
Francisco Barros Dias, o traba-
lho em equipe entra em ação 
todas as quintas-feiras. É que 
nesses dias, o desembargador 
se reúne com os servidores e 
estagiários de seu gabinete para 
debater tudo que possa elevar o 
desempenho no trabalho. Se-
gundo Barros Dias, o funcionário 
é a sua extensão. “É preciso que 

ele saiba como eu penso e qual 
a orientação para fazer seu tra-
balho”, afirma. O desembargador 
explica que as reuniões são feitas 
também para estabelecer metas e 
fazer levantamento de estatísticas. 
“Tem a parte administrativa - de 
planejamento, previsão, gestão - e 
a parte de informação e orienta-
ção”, acrescenta. Para a equipe, as 
reuniões são muito importantes, 

pois auxiliam no rendimento e 
promovem o bem-estar. 

De hoje até a próxima sexta-feira, 
a Esmafe5 sedia evento da Su-
perintendência do Patrimônio 
da União em Pernambuco (SPU), 
referente ao treinamento do 
Sistema de Gerenciamento dos 
Imóveis de Uso Especial da União 
(SPIUNET).  A capacitação será 
realizada na Sala de Treinamento, 
no horário das 8h às 12h e das 
14h às 17h.

Caixa oferece vantagens ao servidor

Anuidade da OAB/PE

Agora o servidor público pode 
escolher em que banco quer 
receber seus vencimentos. Visan-
do manter seus clientes e, quem 
sabe, adquirir novos, a Caixa 
Econômica Federal preparou uma 
série de oportunidades para o 
servidor do TRF5 que optar por 
este banco para recebimento do 
salário. Entre as vantagens, estão 

o financiamento da casa própria, 
limites de crédito pré-aprovados 
no Cheque Especial, cartões 
de crédito com benefícios ex-
clusivos, entre outros serviços. 
Quem tiver interesse em saber 
mais, pode entrar em contato 
com a Caixa através do telefone 
08007260101 ou pelo site www.
caixa.gov.br.

A Ordem dos Advogados do 
Brasil/seccional de Pernambuco 
(OAB-PE) comunica que já enca-
minhou a todos os advogados o 
boleto de pagamento da anui-
dade de 2012, com vencimento 

para 31/01. Caso o documento 
não chegue ao endereço resi-
dencial até o dia 30, o advogado 
deverá solicitar o reenvio através 
de e-mail. Mais informações pelo 
telefone 3424.1012.


