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Nota de falecimento

TRF5 realiza serviço preventivo nos postes 
de energia elétrica

TRF5 aprova instalação de novas varas federais no Cabo 
de Santo Agostinho

Jovens aprendizes participam de 
atividades na Esmafe 

Aniversariantes

Juiz Federal  
José Vidal da Silva Neto

SJCE
Henrique Pereira da Costa Chaves
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre Júnior
Heitor de Albuquerque Wanderley
Divisão da 2ª Turma
Kátia Rejane Alves Rios
Subsecretaria do Plenário
Alberto Pinto Lopes Júnior
Divisão de Protocolo e Distribuição

iante dos últimos aconteci-
mentos envolvendo mortes 

por choques elétricos, a Subse-
cretaria de Infraestrutura e Admi-
nistração Predial (SIAP), através 
do Núcleo de Operações Técnicas, 
está realizando um serviço de 
manutenção corretiva e preven-
tiva nos postes de iluminação do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5. Inicialmente, foi 
realizada uma fiscalização em 
todos os postes de energia elé-
trica, localizados no gradil (pró-
ximo ao Rio Capibaribe) e no 
estacionamento, para verificar 

a existência de al-
gum vazamento de 
tensão (corrente), 
a fim de evitar aci-
dentes por choque 
elétrico. Embora os 
equipamentos não 
ofereçam perigo, 
principalmente no 
período chuvoso, a 
SIAP resolveu fazer 
a poda das árvores 
e a substituição de 
lâmpadas e reatores. 
A medida, segundo o diretor do 
Núcleo de Operações Técnicas, 

Pedro Alexandre, 
tem o objetivo de 
melhorar a ilu-
minação externa 
do TRF5. “Reali-
zamos uma veri-
ficação minuciosa 
em todos os 71 
postes, observa-
mos a base e o 
aterramento de 
cada um deles. 
Nosso objetivo 
é assegurar aos 

servidores mais segurança na área 
externa do Tribunal”, avisou.

O Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 
aprovou, ontem (26/06), me-
diante resolução, a instalação 
das 34ª e 35ª varas federais da 
Seção Judiciária de Pernambu-

co (SJPE), ambas no município do 
Cabo de Santo Agostinho (PE). As 
novas varas federais terão com-
petência materialmente comum, 
além de competência para pro-
cessar e julgar as ações relativas 

aos Juizados Especiais Federais 
(JEF’s), de matérias cíveis (até 
60 salários mínimos) e criminais 
(pequeno potencial ofensivo). 
Ainda não há data definida para 
instalação das novas varas.

Os jovens aprendizes do Tri-
bunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 se reuniram, on-
tem, das 13h às 17h, na Escola 
de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe5). A reunião 
faz parte do programa de es-
tágio de nível médio do TRF5 
e contou com a participação 
de 96 estagiários. Na programa-
ção, informações pertinentes ao 
desenvolvimento das atividades 
realizadas pelos aprendizes, um 
momento de interação, com a 
apresentação dos novatos e des-
pedidas dos desligados, além 
de comemoração dos aniversa-

riantes do mês e sorteio de cesta 
básica. A tarde também contou 
com a palestra do psicólogo do 
Tribunal, Wallace José Medeiros 
Ribeiro, sobre “Preparação para 
processos seletivos de emprego”, 
seguida por debate e uma ava-
liação da reunião.

O TRF5, em parceria com a Secre-
taria de Educação de Pernambuco, 
realiza, hoje, a solenidade de for-
matura da 6ª Turma da Telessala 
do Ensino Médio. Ao todo, serão 
diplomados 11 funcionários tercei-
rizados desta Corte, que, durante 
24 meses, participaram das aulas 
noturnas, realizadas na Esmafe5.  
O projeto educacional foi iniciado 
na gestão do desembargador fe-
deral Geraldo Apoliano, no biênio 
2001/2003. A cerimônia de conclu-
são será realizada, às 17h, no audi-
tório da Esmafe.

Morreu na manhã de ontem, aos 73 
anos, no Hospital Prontolinda, o ser-
vidor aposentado do TRF5, Osmar 
Correia Carvalho. O servidor deixa 
esposa e dois filhos. O sepultamen-
to foi realizado ontem, no Cemitério 
Morada da Paz, em Paulista (PE).


