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O

Palestra aborda programa de enfrentamento de emergências e Brigada de Incêndio

de Junho

TERÇA

Garantida a permanência da Justiça
Federal em Lagarto/SE

presidente e o correge-
dor-regional do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5, respectivamente, 
desembargadores federais 
Manoel Erhardt e Paulo Cor-
deiro, estiveram, na última 
quinta-feira (22/06), na sede 
da Justiça Federal em Lagar-
to, Sergipe, para reunião com 
representantes da Seccional 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil em Sergipe, com 
o prefeito da cidade, Valmir 
Monteiro, e com o diretor da 
Subseção Judiciária de Lagar-
to, juiz federal  Jailsom Lean-

Rotas de fuga, primeiros socorros, 
apoio aos colegas necessitados, 
manuseio de extintores e vários 
outros temas correlatos foram 
abordados pelo Major da Re-
serva Remunerada do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de 
Pernambuco, Ronaldo Acioli da 
Silva, diretor da Equipe Treinan-
dos, ontem (26), durante palestra 

ao âmbito profissional. Você será 
capaz de aplicá-lo em sua casa ou 
em situações na rua, além de se 
tornar um multiplicador de compe-
tências”, afirmou o Major Ronaldo 
Silva. Muitos interessados em par-
ticipar da Brigada de Incêndio do 
TRF5 já se inscreveram no progra-
ma logo ao final da palestra, mas 
ainda não foi atingido o número 

dro de Sousa. A unidade da 
Justiça Federal em Lagarto, 
que  funciona em um espaço 
cedido pelo INSS, necessita 
de instalações mais adequa-
das para melhor atender à 
população. Manoel Erhardt 
garantiu que a 8ª Vara Federal 
permanecerá funcionando no 
município e não há, por par-
te do Tribunal, nenhum inte-
resse em seu fechamento. O 
prefeito apresentou os locais 
que poderão ser cedidos pelo 
município à Justiça Federal. 
Abrangência - Com compe-
tência materialmente comum 

planejado para a atividade. 
Interessados em participar da 
Brigada de Incêndio devem en-
trar em contato com Rosilene 
Diniz, do Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos Huma-
nos, no ramal 9818, ou com o 
capitão Swellington, da Subse-
cretaria de Apoio Especial, no 
ramal 9914, até o dia 10/07.

Valfrido Santiago faz 
nova apresentação 
musical
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e de Juizado Especial Federal 
Adjunto, a 8ª Vara Federal da 
Seccional sergipana, inaugu-
rada no dia 21 de março de 
2013, atende  à população 
de mais de 230 mil habitan-

Aniversariantes

Juiz Federal José Vidal da 
Silva Neto

SJCE

Heitor de Albuquerque Wanderley 
Divisão da 2ª Turma
Rosa de Lima de Almeida Freitas 
Divisão da 3ª Turma
Kátia Rejane Alves Rios 
Subsecretaria do Plenário
Alberto Pinto Lopes Júnior 
Divisão de Protocolo e Distribuição
Maria José dos Santos Lima 
Gab. Des. Federal Leonardo Carvalho

no TRF5. A iniciativa fez parte de 
um programa de enfrentamento 
de emergências, com o objetivo de 
treinar 75 brigadistas voluntários 
para prevenção e combate a prin-
cípios de incêndios, gerenciamento 
de multidões em situação de crise 
e noções de primeiros socorros no 
local de trabalho. “É um conheci-
mento que não deve ficar restrito 

Valfrido Santiago faz show amanhã 
(28), às 19h, na Arte Plural Galeria, 
na Rua da Moeda, 140. O show é 
gratuito e faz parte do Projeto Gera-
ções Musicais.

tes dos municípios de La-
garto, Poço Verde, Riachão 
do Dantas, Salgado, São Do-
mingos, Simão Dias e Tobias 
Barreto. 
(Com informações da OAB/SE)


