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A Joana Maranhão da 
5ª Região

Foi dada a largada: II Olimpíada 
da 5ª Região começa hoje

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 divulgou ontem 
as notas dos aprovados e aptos 
a prosseguir para a próxima eta-
pa da seleção pública para juiz 
federal substituto da 5ª Região. 
Dos 347 participantes da segun-
da etapa, 43 foram aprovados. A 
próxima fase será a correção da 
sentença cível e, posteriormente, 

a penal. Da comissão organizadora 
do concurso, estavam presentes os 
desembargadores federais Rogério 
Fialho (vice-presidente do TRF5) e 
Edilson Nobre, além do professor 
Sérgio Torres Teixeira. De acordo 
com o edital da seleção pública, 
são 14 vagas disponíveis. O re-
sultado está disponível nos sites 
do TRF5 (www.trf5.jus.br) e Cespe 

s equipes de tênis de quadra 
masculino, futsal feminino e 
basquete (feminino e mascu-

lino) abrem, na tarde de hoje, a II 
Olimpíada da Justiça Federal da 5ª 
Região. As modalidades serão dis-
putadas na quadra coberta (tênis) 
e no ginásio (futsal e basquete) do 
Círculo Militar de Pernambuco. A 
equipe “TRF5”, medalha de ouro 
no ano passado, enfrenta a dele-
gação “Ai como eu tô bandida e 
maléfica” (estagiárias do TRF5), a 
partir das 17h de hoje. Nesta edi-

ção, as competições da II Olimpía-
da da Justiça Federal da 5ª Região 
reúnem mais de 400 atletas, entre 
magistrados e servidores do Tri-
bunal e das seções judiciárias. O 
Comitê Olímpico regional infor-
ma ainda que as camisas já estão 
disponíveis na Diretoria Geral do 
TRF5, no 8º andar.
Corrida e caminhada – Novida-
des no ar: a frevioca vai acompa-
nhar os atletas que vão correr e 
caminhar, dando um estímulo a 
mais às atividades. E os partici-

pantes dessas 
modalidades 
devem ficar 
atentos para 
a alteração no 
horário das 
competições: 
de acordo 
com o Comitê Olímpico Regional, 
a mudança se dá em virtude da 
realização de um concurso público 
nas proximidades do percurso. As-
sim, a concentração será às 7h30 
e a largada, às 8h. O Comitê in-

forma que a alteração nos horá-
rios, o percurso de 2,5 km, além 
da inclusão de mais informações 
sobre a sinuca podem ser con-
feridas no banner da Olimpíada, 
inserido no Portal do TRF5.

A analista 
judiciária 
Michelle 
Veras Falcão 
pertence 
ao quadro 
da Justiça 
Federal de Pernambuco desde 
2005. Ela é responsável pelos 
processos sigilosos da 13ª Vara 
da JFPE. Michelle está contando 
os dias para a II Olimpíada da 
Justiça Federal, visto que parti-
cipa do evento desde a primei-
ra edição e sempre ganhou na 
modalidade em que compete, 
natação. As vitórias têm uma 
explicação: a analista nada desde 
a adolescência e hoje é atleta da 
equipe master de Pernambuco, 
pela Academia R2. Treina quatro 
vezes por semana e na Olimpía-
da da JF, é certo, vai dar mais um 
show na água.

Quarenta e três aprovados em etapa do concurso 
para juiz federal substituto da 5ª Região

(http://www.cespe.unb.br/ 
concursos/trf5juiz2011).

Alarme será  
testado amanhã
A Subsecretaria de Apoio Especial 
informa que a empresa Maxseg rea-
lizará amanhã, pela manhã, no edifí-
cio sede do TRF5, testes nas sirenes 
do sistema de detecção e alarme 
contra incêndios. Portanto, quem 
estiver no prédio do Tribunal não 
deve ficar assustado, pensando em 
tratar-se de um acidente. “O pro-
cedimento é realizado pelo menos 
uma vez por ano”, informa o coronel 
Carlos Maurício.


