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Aniversariantes

SEGUNDA

TRF5
é o 

Érika Ribeiro Xavier da Silva
Gab. Des. Paulo Gadelha
Camila de Souza Brayner
Diretoria Geral

Dia do Contabilista

Trinta e cin-
co anos de 
medicina. É 
o tempo de 
atuação pro-
fissional que 
o médico 
Cláudio de Sá 
Pereira, 62, vai comemorar em dezembro 
deste ano, sendo que 22 deles são dedi-
cados ao TRF5. No Tribunal desde a sua 
fundação, o criador do Serviço Médico 
do TRF5 e diretor do Núcleo de Assistên-
cia Médica (NAS) está entre os 15 primei-
ros funcionários da Casa. Além de clíni-
co, perito e médico do trabalho, doutor 
Cláudio é bacharel em Direito e pai de 
dois filhos, frutos de um casamento de 
28 anos. Fora do consultório, ele faz ca-
minhadas, gosta de ouvir música instru-
mental, é fã de filmes policiais e leitor de 
Paulo Coelho. “Meu trabalho aqui é grati-
ficante, me permite aferir minha atuação 
como profissional. Sou muito feliz com o 
que eu faço”, revela.

você

Daisy de Carvalho Grecthe, da família 
da servidora Érica França, da 9ª Vara 

Federal, encontra-se internada no 
Hospital Unimed Recife e necessita de 
doação de sangue. Os voluntários de-

vem se dirigir ao Hemope para efetuar 
a doação de sangue, de qualquer tipo.

Doação de Sangue

Em nome 
da saúde

O novo site da Justiça Federal do Ceará 
já está disponível na Internet e faz parte 
do projeto de criação do padrão único do 
portal do TRF da 5ª Região. O objetivo é a 
unificação dos sites, que antes eram dese-
nhados com características distintas para 
cada Seção Judiciária. Com essa unificação, 
foi criada uma identidade do TRF5 para to-
das as seções judiciárias, mantendo o mes-
mo padrão de layout. O único site que falta 
migrar para o novo padrão visual é o do Rio 
Grande do Norte.

Site da JFCE
O diretor da Escola da Magistratura Fede-
ral da 5ª Região (Esmafe5), desembargador 
federal Manoel Erhardt, confirmou para o 
dia 27 deste mês, a realização de reunião 
com juízes federais e diretores de Núcleos 
da Esmafe5 para definição da programação 
que a Instituição cumprirá este ano. Serão 
analisadas propostas de cursos e treina-
mentos que envolvam magistrados e ser-
vidores das seções judiciárias da 5ª Região 
e de eventos a serem incluídos na agenda 
deste ano.

Esmafe5 definirá agenda
O Espaço de Arte e Cultura da Justiça Fe-
deral na Paraíba sedia a partir de hoje (25) 
até o dia 6 de maio, a exposição individual 
da artista plástica Rosimar de Oliveira Silva. 
Com telas em tinta acrílica, na sua maioria, 
e caixas decorativas em MDF, com destaque 
para a arte francesa, a mostra fica aberta ao 
público das 9h às 17h30. A artista plástica já 
expôs na Receita Federal, Tribunal de Jus-
tiça, Tribunal de Contas do Estado, Fórum 
Cível da Capital, Tribunal Regional Eleitoral e 
Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba.

Exposição na JFPB

A Justiça Federal do Rio Grande do 
Norte (JFRN) abriu inscrições para a 
seleção de conciliadores do Juizado 
Especial Federal (3ª e 7ª Varas). Po-
dem participar do processo seletivo 
bacharéis, graduados de nível supe-
rior e estudantes universitários, que 
estejam, no mínimo, no 7º período, pre-
ferencialmente os do curso de Direito. O 
processo seletivo se dará por análise cur-
ricular, seguido de entrevista pessoal, que 
será realizada de 2 a 5 de maio deste ano. 
As inscrições podem ser realizadas até o dia 
27 desse mês diretamente no site da JFRN 
(www.jfrn.gov.br), mediante preenchimento 
de requerimento colocado à disposição dos 
interessados.

JFRN faz seleção 
para conciliadores

No próximo dia 10 de 
maio será instalada a 
31ª Vara Federal de 
Pernambuco, no mu-
nicípio de Caruaru. O 
presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região (TRF5), desem-
bargador Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima, e a diretora do Foro 
da Seção Judiciária de Pernambuco, Joana 
Carolina Lins Pereira, estarão presentes na 
solenidade. A titular da 31ª Vara, que estará 
situada na Rua Professor Lourival Vila Nova, 
no Bairro Universitário, será a juíza federal 

Carolina Souza Malta. 
Caruaru já possui duas 
varas federais, a 16ª e a 
24ª, que tem como juí- 
zes titulares Francisco 
Glauber Pessoa Alves e 
Tiago Antunes de Aguiar. 
Caruaru possui apro-
ximadamente 290.000 

habitantes e a criação dessa vara ajudará a 
atender as demandas processuais daque-
le município. Com a chegada da 31ª Vara 
Federal em Caruaru, apenas os processos 
do Juizado Especial Federal (JEF) da região 
serão julgados nesta Vara.

JFPE inaugura em maio a 31ª 
Vara na cidade de Caruaru


