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Curso sobre legislação de pessoal e aposentadorias

Teleférico

SAE promove treinamento

TRF5 empossa juiz federal substituto 
promovido a titular

de Julho17
SEXTA

O

Suelen Mazza Batista
Subsecretaria de Pessoal
Júlia Viana de Sousa Pires
Gab Des Fed Vladimir Souza Carvalho
Marcos Antônio de Souza Veras
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira
Josielyne Santiago de Franca Barbosa
Gab Des  Fed Vladimir Souza Carvalho
Ednalva Germano da Silva
Núcleo de Gestão Documental– Arquivo
Maria Clara do Rego Maciel Souto Maior
Gab. Des. Federal Roberto Machado
Mirella Inojosa da Costa Lima Leite
Gab. Des. Federal Paulo Cordeiro
Riquelmes Guedes Alves da Silva
Gab. Des. Federal Paulo Cordeiro

vice-presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembargador fede-

ral Roberto Machado, no exercício 
da Presidência da Corte, deu pos-
se, na última quarta-feira (15), ao 
juiz federal Rodrigo Maia da Fonte, 
promovido a titular pelo critério 
de antiguidade, durante sessão 
do Pleno, realizada no dia 1º de 
julho. Com a promoção, o magis-
trado, que atuava como juiz fede-
ral substituto na14ª Vara Federal/
PE, será titular da 25ª Vara Federal, 
em Iguatu, no Ceará.  A solenidade 
contou com as presenças do juiz 
federal auxiliar da Presidência, Leo-
nardo Resende, e dos diretores da 

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
do TRF5 vai oferecer, entre 
os dias 27 e 29/07, das 8h às 
17h30, no auditório da Escola 
de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), o curso “Le-
gislação de Pessoal, Aposen-
tadorias e Pensões no Serviço 

Público”, voltado para os servi-
dores do TRF5 e das seis Seções 
Judiciárias vinculadas. O NDRH 
reforça a importância da parti-
cipação de servidores dos gabi-
netes, que revisam as matérias 
administrativas, relativas à legis-
lação de pessoal. Com vagas para 
40 participantes, o treinamento 

Secretaria Adminis-
trativa e da Subsec-
trearia de Pessoal 
do TRF5, respec-
tivamente, Sorá-
ria Caio e Onaldo 
Mangueira.
Motivação – De-
pois de ler o com-
promisso regimen-
tal, o juiz federal 
Rodrigo Maia da Fonte proferiu 
breves palavras, afirmando que 
manterá o mesmo ânimo com o 
qual atuou como juiz substituto e 
que espera que a titularidade tra-
ga maturidade como magistrado 
e como homem. O vice-presidente 

O secretário de Turis-
mo do estado de Per-
nambuco, Felipe Car-
reras, esteve no TRF5, 
na última quarta-feira 
(15), para apresentar 
aos desembargadores 
federais o Projeto de Teleférico que 
o governo estadual está preten-
dendo implementar na cidade do 
Recife. De acordo com a apresen-
tação da equipe de Felipe Carreras 
e do representante da empresa 
fornecedora do equipamento, o 
percurso do teleférico propõe um 
trajeto compreendido entre o bair-

constará de palestras teóricas 
e práticas e da discussão de 
temas e situações do dia a dia 
relacionadas ao assunto, além 
da apresentação da legislação e 
julgados atuais. Os interessados 
em participar do curso devem 
entrar em contato com o NDRH, 
através dos ramais 9818 e 9804.

Roberto Machado desejou sucesso 
ao novo juiz federal titular, assim 
como o juiz federal Leonardo Re-
sende, que ressaltou que a Vara de 
Iguatu anseia pela chegada do ti-
tular, que certamente irá contribuir 
para a boa prestação jurisdicional.

A Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE) promove, a partir da próxima 
segunda-feira (20), o I Estágio de 
Segurança de Autoridades, des-
tinado aos agentes de segurança 
do TRF5 e das seções judiciárias 
vinculadas. De acordo com a SAE, 

Aniversariantes Sábado, 18 de julho
Gabriela Albuquerque da Paz
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt
Jéssica Maria N. Bezerra de Carvalho
Gab Des Fed Vladimir Souza Carvalho
Eduardo Victor de Assis Menezes
Diretoria Geral
Rafael Veloso da Silva
servis segurança
Hélio Eliodoro da Silva
servis segurança
Domingo, 19 de julho
Cláudia da Costa Coutinho Salgues
STI
José Nilo Jacinto da Silva
Manutenção Predial
Valdemir Nicácio dos Santos
Manutenção Ar Cond.

ro de Brasília Teimosa, na zona Sul, 
até o Bairro do Recife, prevendo 
uma estação na área onde funcio-
na a Escola de Magistratura Fede-
ral da 5ª Região (Esmafe). Segundo 
a Secretaria de Turismo de PE, o 
objetivo da instalação do teleférico 
é incrementar a atratividade turísti-
ca da capital pernambucana.

15 agentes participarão do trei-
namento, que visa à formação e 
aperfeiçoamento para as ativi-
dades de rotina dos agentes. As 
aulas serão realizadas até o dia 
24/07, no 4º Batalhão de Polícia 
do Exército (BPE), no Recife (PE). 


