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1º lugar no 4º Prêmio IDJus 
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Aniversariantes

Jogador Hernanes visita gabinete

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 

– TRF5 receberá, hoje (29), 
em Brasília, o 1º lugar, na 
categoria desempenho, do 
4º Prêmio IDJus - Índice 
de Desempenho da Justi-
ça, concedido pelo Insti-
tuto Brasiliense de Direito 
Público (IDP), por ter sido 
o Tribunal de melhor de-
sempenho funcional do 
País no ano de 2013, com 
índice de 64,6, de acordo 
com um estudo feito pelo IDP. A 
premiação será entregue ao pre-
sidente do TRF5, desembargador 

federal Marcelo Navarro. 
Qualidade - Para Navarro, o re-
conhecimento é fruto da atuação 

de todos que compõem 
a Justiça Federal na 5ª 
Região: magistrados, ser-
vidores, Ministério Público 
Federal e advogados pú-
blicos e privados. “Existe 
toda uma comunidade ju-
rídica que contribui com o 
Tribunal para esse sistema 
jurídico vitorioso, que tem 
dado aos jurisdicionados 
dos seis estados que com-
põem a 5ª Região uma 
Justiça célere, de qualida-

de e preocupada com os valores 
humanos e sociais”, avalia.

Na última terça-feira (23), o 
Conselho da Justiça Federal (CJF) 
realizou na sua sede, em Brasília, 
um encontro com os diretores-
-gerais dos cinco Tribunais Re-
gionais Federais, entre eles So-
rária Caio, diretora da Secretaria 
Administrativa (SA) do TRF5 que 

representou a diretora-geral, 
Margarida Cantarelli. Durante a 
reunião, foram tratados diversos 
assuntos, entre eles, a implan-
tação da Estratégia da Justiça 
Federal 2015-2020, o Centro 
de Produção da Justiça Federal 
(CPJus) e a implantação do PJe.

Este ano, o número de acidentes 
com fogos de artifício durante as 
festas juninas foi bastante ex-
pressivo. As queimaduras foram 
mais frequentes, mas também 
aconteceram casos graves, com a 
amputação de dedos ou da pró-
pria mão. Para quem pretende 
comemorar o dia de hoje, data 
dedicada a São Pedro, convém 
tomar alguns cuidados: escolher 
fogos de artifício de boa quali-
dade, observando a origem da 
fabricação e a data de validade; 
nunca soltar rojões segurando 
diretamente na mão; não insis-
tir em acender fogos de artifício 
quando eles falham e não usá-los 
após o consumo de bebidas al-
coólicas. As crianças devem estar 
sempre acompanhadas e orien-
tadas a manterem distância. As 
fogueiras não devem ser cons-
truídas embaixo de árvores ou de 
modo a atingirem a rede elétrica.   
Em caso de queimaduras, lavar 
a ferida com água fria ou gela-
da e não aplicar produtos sem 
orientação médica, como creme 
dental, hidratantes, manteiga, 
gelo ou outros. Nos casos mais 
graves, após esse procedimento, 
a vítima deve ser encaminhada 
para um hospital.

O gabinete do desembargador 
federal Carlos Rebêlo recebeu, na 
tarde da última sexta (26), a visita 
surpresa do jogador de futebol 
Hernanes, atualmente meia no 
Inter de Milão da Itália. Filho do 
servidor do TRF5 José Cosme de 
Lima, o craque fez sucesso entre 
os colegas do pai, Simone Chate-
aubriand e Luciano Valentino.

A Subseção Judiciária de Carua-
ru/PE não terá expediente hoje 
(29), em razão da comemoração 
do Dia de São Pedro. A data é 
feriado municipal, regido pela 
Lei nº 3.564/1993. Os prazos 
processuais serão prorrogados 
para o primeiro dia útil seguinte.


