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O
Polícia Federal usará estacionamento 
do TRF5 durante a Copa

de Maio16
SEXTA

Magistrados do TRF5 participam do livro que trata sobre os direitos humanos

Estágio de nível 
superior

Aniversariantes

Juíza Federal Lidiane Vieira 
Bomfim Pinheiro de Meneses

SJSE

Newton de Castro Galiza Filho
Gab. Des. Fed. Barros Dias
Cecília Souto Maior Rosas
Divisão de Folha de Pagamento

Sábado, dia 17 de maio
Danielle Santos de Mesquita
Subsecretaria de Controle Interno
Áurea Elisabete M. V. Pires
Setor Médico
Luiz Carlos dos Santos
INTERFORT

Domingo, dia 18 de maio

Juíza Federal 
Germana de Oliveira Moraes

SJCE

Degilane Soares Chaves
Núcleo de Saúde
Manuela Vanderlei de Almeida
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti
Marcelo Cintra de Barros Pereira
Assessoria Especial da Presidência

chefe da Delegacia de 
Imigração da Polícia 

Federal em Pernambuco (DE-
LEMIG/DPF/PE), Antônio de 
Pádua Cavalcanti, acompanha-
do pela delegada da PF, Carla 
Patrícia Cunha, esteve ontem 
na Presidência do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 para solicitar a cessão 
de vagas de estacionamento 
do TRF5, para serem usadas 
pela PF durante a Copa do Mundo 
2014, que tem, entre as sedes, a 
cidade do Recife. Recebido pelo 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Francisco Wildo, pela 
diretora da Secretaria Administra-
tiva desta Corte, Sorária Caio, e 

pelo diretor da Subsecretaria de 
Apoio Especial (SAE), Major Clóvis 
Marques Pereira, o delegado An-
tônio de Pádua, um dos responsá-
veis pelas ações da Polícia Federal 
para a Copa, informou que as 
vagas solicitadas visam a atender 
parte do efetivo de policiais fede-

rais que trabalham diariamente 
na Superintendência do órgão 
em Pernambuco, uma vez que 
a PF receberá um reforço de 
200 policiais de outros estados 
e não tem espaço suficiente 
para acomodar todos os carros. 
De acordo com o Major Clóvis, 
assim como ocorreu na Copa 
das Confederações, realizada 
ano passado, o TRF5 cederá 
32 vagas, sendo 17 no estacio-

namento secundário da sede do 
TRF5 e 15, no Anexo1 (Esmafe). “O 
Tribunal está de portas abertas e 
à disposição para colaborar com 
o que for necessário para o traba-
lho da Polícia Federal”, ressaltou o 
presidente Francisco Wildo.

O vice-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Edilson 
Nobre, o desembargador federal 
Francisco Cavalcanti e a desem-
bargadora federal emérita Mar-
garida Cantarelli participaram 
da elaboração do livro “Direitos 
humanos e fundamentais em 

perspectivas”.  Edilson Nobre con-
tribuiu com textos que tratam da 
estrutura dos direitos fundamen-
tais na Constituição de 1988 e a 
história dos direitos fundamentais 
nas constituições brasileiras. O 
desembargador federal Francisco 
Cavalcanti discorreu sobre o tema 

“Apreciação crítica dos direitos 
fundamentais de primeira geração 
à luz do direito de propriedade: da 
propriedade liberal à propriedade 
social”, enquanto que a desem-
bargadora federal emérita Mar-
garida Cantarelli escreveu sobre 
“Os tratados internacionais de 

direitos humanos”. 
O livro, publicado 
pela editora Atlas, 
foi coordenado pelo 
professor Cláudio 
Brandão, da Univer-
sidade Federal de 
Pernambuco (UFPE).

Desde 
ontem, o 
Tribunal 
Regional 
Federal 
da 5ª 
Região 
está com 
inscrições 
abertas 
para o 
processo 
seletivo para o provimento de 
vagas do quadro de estagiários 
de nível superior e formação de 
cadastro de estudantes que, se 
convocados, serão engajados no 
programa de estágio. As vagas 
são destinadas a estudantes que 
estejam regularmente matricula-
dos nos cursos de Administração, 
Arquitetura, Biblioteconomia, 
Ciências da Computação (ou 
correlatas), Ciências Contábeis, 
Comunicação Social (Jornalismo), 
Direito, Engenharia Civil, Enge-
nharia Elétrica, Publicidade ou 
Desing Gráfico, Relações Públi-
cas, Serviço Social e Web Desing. 
Informações pelos sites www.trf5.
jus.br e www.sustente.org.br.
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