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Aniversariantes

QUINTA

O

Basta manter um cigarro aceso 
para poluir o ambiente. A fumaça 
do cigarro contém mais de 4.700 

substâncias tóxicas, incluindo 
arsênico, amônia, monóxido de 

carbono (o mesmo que sai do 
escapamento dos veículos), subs-

tâncias cancerígenas, além de 
corantes e agrotóxicos em altas 

concentrações. Imagine a quanti-
dade de toxidade que várias pes-

soas fumando deixam no nosso 
Planeta.

Uílson Francisco dos Santos
Subsecretaria de Apoio Especial

Pleno do TRF5 faz sua 
primeira sessão de 2013

JFRN abre inscrições 
para o projeto  
Escola na Justiça

Bairro do Recife ganha aluguel  
de bicicletas

TRF5 amplia áreas dos postos do Banco do Brasil e da Caixa 

Pleno do TRF5 realizou hoje 
sua primeira sessão plenária 

do ano. Entre os assuntos admi-
nistrativos, foram aprovados os 
nomes dos juízes federais que irão 
substituir três magistrados nas 
Turmas Recursais. O juiz federal 
substituto Marcos Antônio Maciel 
Saraiva (15ª Vara Federal/Recife) 
atuará na Terceira Relatoria da 1ª 
Turma Recursal (TR/PE), em subs-
tituição ao juiz federal Cláudio 
Kitner (25ª Vara Federal/CE). O juiz 
federal substituto Tarcisio Monte 
(25ª Vara/PE) atuará como suplen-
te da 2ª TR/PE, em substituição ao 
juiz federal Mateus Cavalcanti (14ª 
Vara Federal/Recife). E, por fim, 
a juíza federal substituta Janine 
Bezerra (3ª Vara/RN) substituirá o 

juiz federal Hallison Bezerra (12ª 
Vara Federal/RN) na suplência da 
TR/RN. 
Convocados - O presidente do 
Tribunal, desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, fez 
questão de saudar os desembar-
gadores convocados e os demais 
magistrados presentes. Como o 
desembargador federal Marcelo 
Navarro encontra-se em período 
de férias, ele está sendo substitu-
ído pelo juiz federal André Gran-
ja.  No lugar do desembargador 
federal Francisco Cavalcanti, está 
o juiz federal Frederico Azevedo, 
e, em substituição à desembarga-
dora federal Margarida Cantarelli, 
está o juiz federal Ivan Lira. Tam-
bém estão convocados os juízes 

federais Cíntia Brunetta (des. José 
Maria Lucena), José Eduardo Vilar 
Filho (des. Paulo Gadelha) e André 
Dias Fernandes (des. Lázaro Gui-
marães). Os dois últimos foram 
convocados pela primeira vez para 
o TRF5. O juiz federal José Eduar-
do Vilar Filho ficará convocado no 
TRF5 até a nomeação, pela presi-
dente da República, do substituto 
do desembargador emérito Paulo 
Gadelha. 

A Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte (SJRN) está com inscri-
ções abertas para o projeto Es-
cola na Justiça. Podem participar 
colégios públicos e privados, não 
apenas de Natal, mas também de 
outros municípios do Estado. O 
projeto Escola na Justiça é desen-
volvido há cinco anos pela SJRN. 
Os estudantes participam de uma 
palestra sobre cidadania, minis-
trada por um juiz federal, além de 
conhecerem um pouco do trabalho 
desenvolvido pela Justiça Federal 
no Rio Grande do Norte (JFRN). 
Informações e inscrições através 
do telefone: (84) 3235-7604 ou do 
email: ascom@jfrn.jus.br.

A área destinada aos postos de 
atendimento bancário do Branco 
do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal instalados no TRF5 se-
rão ampliadas. Com a mudança 
da Seção de Malote para a am-

pliação do Tribunal, os referidos 
postos passarão a ocupar a área 
deixada pelo Malote, ganhando 
mais espaço. “Acreditamos que 
essa mudança vai proporcionar 
um melhor atendimento e um 

Começou a funcionar na terça-
-feira (8), o Sistema Integrado 
de Apoio à Mobilidade, um 
serviço de aluguel de bicicle-
tas no centro do Recife, que 
funciona das 6h às 22h. Foram 
inauguradas dez estações, com 
100 bicicletas, que fazem parte 
do projeto Porto Leve, presen-
te nos bairros de Recife, Santo 
Amaro e Santo Antonio. Pagan-
do R$ 10 mensais, o usuário 
pode usar a bicicleta quantas 
vezes quiser, por períodos de 
meia hora e com intervalos de 
15 minutos entre um aluguel e 
outro. O equipamento pode ser 
devolvido em qualquer uma das 

maior conforto aos servidores do 
Tribunal”, antecipa Soraria Caio, 
diretora da Secretaria Adminis-
trativa do TRF5. A mudança está 
prevista para acontecer até março 
de 2013. 

estações. Se o limite de tempo 
for desrespeitado, está previsto 
o pagamento de uma multa de 
R$ 5. A estação mais próxima do 
TRF5 fica na Praça Tiradentes, 
ao lado do Anexo 3 (Núcleo de 
Assistência à Saúde). Para usar 
o serviço, é preciso se cadastrar 
antes no site: www.portoleve.org.


