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Aniversariantes
Júlio César Garcia do Nascimento
Subsecretaria de Precatórios
João Lucena de Vasconcelos Neto
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Áurea Ferreira de Brito
Gab. Desa.Margarida Cantarelli

Sábado - 12/02/2011
Fernanda Cavalcante Braz Ribeiro Fluhr
Gab. Des. José Maria Lucena

Domingo - 13/02/2011

Juiz federal Rudival Gama do 
Nascimento
SJPB

Lourenço Guilherme dos Santos Lima 
Gab. Des. José Maria Lucena
Fátima Maria Bezerra Caribe
Gab. Des. Lázaro Guimarães
Eneida de Moraes Delgado 
Gab. Des. Paulo Roberto O. Lima
Cristóvão Hélio Cavalcante Freire
Seção de Taquigrafia
Sônia Paes Bezerra
NDRH
Amanda de Brito  Fonseca
Divisão da 4ª Turma

Dia da Independência do Vaticano
Dia de Nossa Senhora de Lourdes

Os desembargadores federais Luiz Alberto 
Gurgel de Faria e Marcelo Navarro, respec-
tivamente, presidente e vice-presidente do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, re-
alizaram, ontem(10), vistoria das obras que 
estão sendo executadas no prédio adquiri-
do à Caixa Econômica Federal, onde serão 
instalados outros setores desta Corte. O 
presidente considerou positivo o andamen-
to dos serviços, constatando o cumprimen-
to do cronograma das obras. Também parti-

Presidente e equipe do TRF5 
vistoriam obras do prédio anexo

ciparam da vistoria o chefe de 
gabinete da presidência, Emile 
Safieh, a diretora-geral Sorá-
ria Caio, o diretor da secreta-
ria administrativa, Vladislave 
Leite e integrantes da Divisão 
de Infraestrutura e Adminis-
tração Predial (DIAP). Entre os 
serviços executados, constam 
fundações, o novo muro, a 
instalação de chapas elétricas 
do piso e teto, colocação de 

ferragens,  instalações com cabeamento e 
sistema de ar condicionado. No final, o pre-
sidente e os integrantes do grupo mostraram-se 
satisfeitos pelo andamento da reforma do 
térreo do prédio anexo.

Diretores 
regionais de 
Pernambu-
co e do Rio 
Grande do 
Norte, da 
Associação 
Nacional 
dos Agentes 
de Segurança do Poder Judiciário Federal, 
foram recebidos pelo presidente do TRF5 
Luiz Alberto Gurgel de Faria. O desembar-
gador federal manifestou apoio aos pleitos 
dos agentes, inclusive, quanto à questão do 
porte de armas. Na ocasião, Paulo Marceli-
no entregou proposta de criação da Segu-
rança Institucional, prevista na Resolução 
104/10, sugestão que o presidente desta 
Corte garantiu que avaliará.

Luiz Alberto recebe 
Agentes de Segurança

Estão sendo coletadas amostras de água 
dos reservatórios do edifício-sede e ane-
xos, bem como de torneiras em andares 
diversos deste Tribunal. O objetivo é fazer 
o controle da qualidade, visando a evitar 
a contaminação biológica (microbiológi-
ca) e físico-química da água que chega ao 
TRF5, através do fornecimento da Compe-
sa. A água, para ser consumida, não pode 

conter substâncias dissolvidas em níveis 
tóxicos e nem transportar em suspensão 
microrganismos patogênicos que provocam 
doenças. Através de uma empresa contra-
tada para fazer o controle de qualidade da 
água, foi instalada uma bomba dosadora de 
cloro - elemento químico empregado para 
eliminar bactérias e outros organismos. O 
objetivo é potabilizar a água para o consu-

mo de acordo com os padrões estabele-
cidos pelo Ministério da Saúde.

Tribunal faz controle de qualidade da água
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