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TRF5 designa novos coordenadores seccionais dos JEFs 
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Aniversariantes

presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo; 
o diretor e o vice-diretor de 

Foro da Seção Judiciária de Sergipe 
(SJSE), respectivamente os juízes fe-
derais Carlos Rebêlo Júnior e Edmil-
son Pimenta; e o prefeito de Propriá 
(SE), José Américo Lima, inaugura-
ram, no final da manhã da última 
sexta-feira  (27), no município de 
Propriá, a 9ª Vara Federal da SJSE. A 
Subseção Judiciária de Propriá fun-
cionará no primeiro andar do prédio 
do Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS). A cerimônia de instala-
ção contou com a presença de várias 
autoridades, entre elas, o corregedor 
do TRF5, desembargador federal 
Francisco Barros Dias, e juízes fede-
rais. O diretor de Foro da SJSE, juiz 
federal Carlos Rebêlo Júnior, que foi 
designado para responder pela Vara 
até posterior deliberação, destacou 
a gratidão à administração do TRF5 
por ter atendido ao apelo do estado 
de Sergipe de instalar uma Vara no 
local. “A camada mais carente da po-
pulação será beneficiada, a exemplo 
de pescadores e trabalhadores ru-
rais. Posso garantir que os juízes que 
virão para Propriá serão homens de 

grande autono-
mia e que sabe-
rão transferir os 
benefícios para 
a comunidade”.
Benefícios - 
Ao encerrar a 
cerimônia, o 
presidente do 
TRF5 disse que 
a 9ª Vara Federal, coincidentemente 
instalada no edifício onde funciona o 
INSS, vai promover uma maior cele-
ridade para atender às demandas de 
trabalhadores que buscam o bene-
fício da Previdência Social. “Quem 
sustenta o INSS é a grande leva de 
trabalhadores. Agora, com a presen-
ça da Justiça Federal, esses benefí-

cios da Previdência Social vão ganhar 
uma maior celeridade para, principal-
mente, aqueles que precisam mais. A 
Justiça Federal dá uma contribuição 
notável para o desenvolvimento. 
Com a invocação de ser ‘xará’ de São 
Francisco, peço a ele que derrame, 
além da água, bênçãos para todos 
nós”, finalizou. 

Estagiários 
participam de curso 
de Informática

Os juízes federais Gustavo de Men-
donça Gomes, José Maximiliano, 
Sérgio Murilo Queiroga, Marília Ivo 
Neves, José Carlos Dantas e Rafael 
Soares de Souza foram designa-
dos, pelo TRF5, para exercerem as 
funções de Coordenador Seccional 
dos Juizados Especiais Federais 

(JEFs), no período de 18/06/2014 a 
31/03/2015, nos estados de Alago-
as, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Sergipe, respec-
tivamente. De acordo com o Ato nº 
393/2014, assinado pelo presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, os magistrados 

foram indicados para os referidos 
cargos pelo Coordenador Regional 
dos JEFs, desembargador federal 
Lázaro Guimarães, e tiveram os no-
mes aprovados pelo Pleno da Cor-
te, durante as sessões realizadas 
nos dias 20/03/2013, 23/04/2014 e 
18/06/2014.

Diabetes
Na última sexta-feira, foi ce-
lebrado o Dia Nacional do 
Diabetes, doença cujo nome 
é ‘diabetes mellitus’ e atin-
ge cerca de 11 milhões de 
pessoas no Brasil. O diabetes 
caracteriza-se pelo aumento 
da taxa de glicose no sangue 
e é responsável por disfunções 
de vários órgãos, das principais 
causas de cegueira, amputação 
de membros inferiores, insufi-
ciência renal e doença cardio-
vascular. Uma vez diagnostica-
do, o diabetes é tratado com 
medicamentos, dieta adequada 
e exercícios físicos. Entretanto, 
vale salientar a importância 
do autocuidado e da preven-
ção da doença, entre elas, a 
adoção de hábitos saudáveis, 
como o controle de peso, a 
prática regular de atividades 
físicas e uma alimentação 
saudável que, na maioria dos 
casos, podem evitar a enfermi-
dade. Mais informações pelos 
ramais 9866 e 9296. 

Trinta e cinco adolescentes inte-
grantes do Programa de Estágio 
de Nível Médio do TRF5 par-
ticipam, de hoje até a próxima 
sexta-feira (4/07,) do curso de 
Informática. As aulas, ministradas 
voluntariamente pelo servidor 
Johnmary Araújo, acontecem das 
13h às 18h, na Esmafe. A capaci-
tação engloba conhecimentos nos 
softwares windows7, word, power 
point e excel 2007, além de no-
ções de outlook.


