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 Justiça Federal em Pernam-
buco ganhará, em breve, 
mais duas varas com a am-

pliação da edificação da Subse-
ção Judiciária de Garanhuns. A 
Subseção de Palmares também 
será beneficiada com a constru-
ção de sede própria, 
que será erguida em 
terreno doado pelo 
Governo do Estado 
de Pernambuco. A 
tomada de preços 
para as duas obras foi 
realizada terça-feira 
(5) e teve como ven-
cedora a Policonsult. 
A partir da contrata-
ção, a empresa terá 

75 dias para a entrega dos dois projetos. A 
interiorização da Justiça Federal, prevista 
na Lei nº 12.011/09, regulamentada pela 
Resolução nº 102/10 do CJF, possibilita a 
ampliação do acesso à Justiça pela socie-
dade de maneira mais democrática, alcan-
çando também os cidadãos que residem 
no interior dos Estados.

Obras ampliam a Justiça Federal 
no interior de Pernambuco O desembargador fede-

ral Paulo Gadelha tomou 
posse, na última segun-
da-feira (4), como mem-
bro substituto do TRE 
para o biênio 2011-2013. 
A posse foi no gabinete 
do presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE), desembargador 
Ricardo Paes Barreto. A titularidade da vaga 
do TRF5 no TRE é ocupada pelo desembar-
gador federal Luiz Alberto Gurgel de Faria.

Paulo Gadelha toma 
posse no TRE

Ontem (06), a empresa terceirizada 
Soservi realizou mais uma avalia-
ção na saúde dos 80 funcionários 
que atendem esta Corte. A ação 
tem como objetivo acompanhar o 
bem estar do funcionário. A médi-
ca do trabalho, Tereza Filizola, foi a 
responsável pelo atendimento, que 
incluiu aferimento de pressão, medi-
ção de peso e perguntas de rotina. A 

servidora Ana Lúcia Paiva aprovou a iniciati-
va de acompanhamento da sua saúde. “Foi 
muito importante a ação, porque o atendi-
mento aconteceu dentro do ambiente de 
trabalho”, ressaltou.

Funcionários da 
Soservi passam 
por exame anual

Mais Justiça - Atualmente, ambas as Subseções possuem uma única vara. Garanhuns 
com 4.428 processos, atende também a população dos municípios de Angelim, Águas 
Belas, Brejão, Bom Conselho, Caetés, Capoeiras, Canhotinho, Correntes, Calçado, Iati, 
Ibirajuba, Jucati, Jupi, Lajedo, Lagoa do Ouro, Palmerina, Paranatama, Quipapá, São 
João, São Bento do Una, Saloá, Tacaratu, Terezinha. A Subseção de Palmares, com 
1.673 processos, tem jurisdição em Água Preta, Barreiros, Belém de Maria, Catende, 
Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Maraial, Ribeirão, São Benedito do Sul, São José 
da Coroa Grande, Tamandaré e Xexéu.

Um local para ler boas obras e estudar 
com tranquilidade. Essa é a biblioteca do 
TRF5, inaugurada em 30 de março de 1989 
e vinculada ao Núcleo de Gestão Docu-
mental, setor da Secretaria Administrativa. 
Hoje, possui 10.916 livros, além de folhe-
tos, jornais, artigos e revistas internacio-
nais, com foco na área jurídica e obras de 
literatura. É muito fácil fazer empréstimos 
no local: o servidor deve comparecer à 
Biblioteca com a portaria ou comprovante 
de posse e fazer inscrição. Já para reservar 
ou renovar livros pela intranet, basta ir ao 

local e cadastrar uma senha no sistema 
Thesaurus. Empréstimos domiciliares só 
estão disponíveis para servidores do TRF5, 
mas para visita e estudo a Biblioteca é de 
livre acesso. Na internet, também é possí-
vel visualizar o sumário de todos os livros 
do acervo, através no menu Institucional/
Biblioteca/Novas aquisições.

Biblioteca do TRF5 de portas abertas
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