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Classificados
Férias inesquecíveis (Olinda) –
De 3 a 24 de janeiro, uma equipe

de pedagogos e professores de
Educação Física realizará

atividades recreativas e artísticas
para crianças. Informações:

8829.2149/9997.7514.

Colônia de Férias (Boa Viagem)
- A Today Idiomas promoverá

uma colônia de férias para crian-
ças de 5 a 10 anos, no período
de 15 a 19 de janeiro. Informa-

ções: 3465.8699.

Dia dos Livreiros

O TRF5 anunciou a liberação do
pagamento de R$ 33,5 milhões em
RPVs, a partir do dia 13 de janeiro de
2006, beneficiando 6.426
aposentados do INSS.

O Conselho da Justiça Federal aprovou,
este mês, resolução para regular a aqui-
sição e utilização de carros oficiais pela
Justiça Federal. Os carros a serem ad-
quiridos devem ser preferencialmente de
fabricação nacional e ter baixa emissão
de poluentes. A resolução reforça a
proibição do uso de veículos oficiais
para assuntos de interesse pessoal,
quando não houver expediente, salvo em
caso de necessidade do serviço.

Conselho disciplina
uso de carros oficiais

O TRF5 assinou na última sexta-feira
(22) contrato com a empresa que
realizará as reformas no edifício sede e
nos anexos I e II. As obras devem ser
iniciadas hoje. O principal objetivo das
intervenções é relocar alguns setores e
melhorar a estrutura de outros, como
troca de pisos e redimensionamento de
ambientes. No edifício sede, sofrerão
intervenções o térreo, o mezanino, e os
3º, 4º, 5º, 6º, 7° e 9º andares.

Tribunal inicia obras no
Anexo e edifício-sedeO juiz federal aposentado e ex-vice-

prefeito de Juazeirinho (PB), Genival
Matias de Oliveira, de 74 anos, morreu
por volta das 6h de ontem (26), na
Fazenda Várzea Nova, naquele municí-
pio. O juiz foi levado para o Hospital
Antônio Targino, onde deu entrada às
8h, mas já sem vida. Paraibano de
Juazeirinho Genival Oliveira formou-se
em Direito pela Faculdade de Direito do
Recife. Foi promotor público de 61 a
63, sendo o segundo juiz federal a

assumir o cargo na
Seção Judiciária da
Paraíba, em 1967,
onde foi diretor do
Foro de 68 a 69. Foi
ainda membro suplen-
te do TRE da Paraíba, de 67 a 73. Em
2 de maio de 1977 tomou posse na
Justiça Federal em Pernambuco, onde
se destacou pelo julgamento do caso
conhecido como “Escândalo da
Mandioca”, no final dos anos 70.

Juiz federal aposentado morre na PB

Os desembargadores federais do
Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF5) julgaram de
janeiro a dezembro deste ano
39.875 processos. Este número
representa 14,2% a mais que os
34.206 processos julgados no
período de 2005 e 15,8% a mais
que os 33.548 julgamentos
realizados em 2004. Os dados
foram divulgados pela diretora da
Secretaria Judiciária desta Corte
Telma Motta, durante reunião
anual de avaliação das ações
administrativas da atual gestão.

TRF julga 14% a mais que em 2005
O presidente Francisco Cavalcanti
e o diretor do Foro da Seção
Judiciária de Pernambuco, juiz
federal Frederico Azevedo,
fizeram na manhã de ontem
vistoria nas obras de acabamento
da sede própria da Justiça
Federal em Caruaru. A conclusão
dos trabalhos está prevista para a
primeira quinzena de janeiro e a
inauguração marcada para o dia
26 do mesmo mês. No local
funcionarão as 16ª e 24ª Varas
Federais.

Caruaru inaugura
dia 26 sede própria


