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Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

José Evilmar Cavalcante Furtado
Distribuição

Arlene Tavares de Melo Vieira
Recursos

Valmir da Silva Oliveira
Setor de Acórdãos

Tribunal inaugura Varas de Salgueiro
e Garanhuns.

O  amor e admiração pela terra natal mar-
caram a solenidade de posse, ontem, do
desembargador federal Vladimir Souza
Carvalho, primeiro sergipano a se tornar
membro desta Corte. Dirigida pelo presi-
dente do TRF5, desembargador federal
José Baptista de Almeida Filho, a ceri-
mônia foi prestigiada pelos diretores de
Foro, magistrados, servidores, autorida-
des civis e militares do seis Estados de
abrangência do TRF5 (Pernambuco, Pa-
raíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Ala-
goas e Sergipe). O governador Marcelo
Déda, o deputado federal Carlos Macha-
do, o desembargador Artêmio Barreto
(presidente do TJSE), a prefeita de Ita-
baiana, Maria Mendonça, o representante

Vladimir Carvalho é novo desembargador do TRF5
da OAB/SE, Juvenal Francisco
da Rocha Neto, e o empresário
João Carlos Paes Mendonça
são algumas das inúmeras per-
sonalidades do Estado presen-
tes na homenagem ao conter-
râneo. Vladimir Carvalho foi
saudado pelo desembargador
Francisco Wildo, que enumerou virtudes
do empossando e o amor pela sua “al-
deia”, tal qual o poeta Fernando Pessoa.
O procurador regional da República Luci-
ano Mariz lembrou o jurista, historiador e
contista, que tão bem soube expressar
“histórias de seu povo”. Utilizando a veia
poética, o decano da Justiça Federal da
5ª Região falou da emoção de estar nes-

Já está no ar, desde o início da semana, o por-
tal dos Juizados Especiais Federais da 5ª Re-
gião, que disponibiliza acesso ao sistema pro-
cessual dos JEFs,  consulta a RPVs e orienta-
ção ao cidadão sobre o funcionamento e os
procedimentos dos juizados, entre outras infor-
mações. Na página também são encontrados
campos para pesquisa sobre os juízes e competências dos Juizados Especiais Fe-
derais. O acesso pode ser feito pelo site www.trf5.gov.br ou http://jef.trf5.gov.br.

Portal dos Juizados
Especiais Federais
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O “fumante
passivo”, além
de ficar exposto a
substâncias perigosas,
pode apresentar alergias,
ataques de asma e bronqui-
te, irritação nos olhos e nas
vias respiratórias. O fumo pas-
sivo é um problema de saúde
pública em todos os países do
mundo.
Fonte: http://saude.terra.com.br

ta Casa após 29
anos de dedicação
à magistratura e fez
um retrospecto de
sua carreira, desde
a 1ª Comarca, em Nossa Se-
nhora da Glória (SE). Fez uma carinhosa
homenagem a todas as pessoas impor-
tantes nessa caminhada.

Foi publicado, nesta terça-feira, no
site do Tribunal Regional Federal da
5ª Região e no Diário Oficial da União,
o edital de convocação para as provas
objetivas, redação e dissertativas (es-
tudo de casos) do concurso público
promovido pelo TRF da 5ª Região. As
provas serão realizadas nas cidades
do Recife, João Pessoa, Natal, Forta-
leza, Maceió e Aracaju. No edital cons-
tam data, horário, duração das provas

TRF publica edital de convocação das provas
e número de
questões. O
cartão de inscri-
ção será envia-
do pelos Cor-
reios e disponi-
bilizado no site
da Fundação
Carlos Chagas,
no endereço
www.fcc.org.br.


