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Dia do Solista

em início hoje, os serviços de 
reparação da impermeabilida-
de da laje de coberta da casa 

de máquinas e do reservatório su-
perior, que ficam no último andar 
do edifício-sede do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5. O 
projeto executivo é de autoria do 
engenheiro civil do TRF5, Ramaya-
no Francisco, supervisor do Setor 
de Engenharia de Manutenção da 
Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP). Serão 
aplicados manta asfáltica na laje 

e argamassa polimérica no reser-
vatório superior. De acordo com o 
diretor da SIAP, Vladislave Leite, as 
chuvas contribuíram para o pro-
blema de infiltração na laje. “Tam-
bém é necessário sanar o pequeno 
vazamento que está ocorrendo no 
reservatório superior que abastece 
todo o prédio do TRF5”. 
Prazo – O diretor da SIAP infor-
mou ainda que não faltará água, 
pois o reservatório é composto 
por duas células. “Enquanto uma 
célula está sendo recuperada, a 

outra está sendo utilizada para o 
abastecimento do edifício. O pro-
cedimento é esvaziar, depois tra-
tar e impermeabilizar para poder 
encher o reservatório. Cada célula 
leva uma média de uma semana 
para ser recuperada. A previsão é 
de concluirmos todo o serviço em 
60 dias. Vladislave Leite disse ainda 
que, pelo menos nos primeiros 30 
dias da obra, o elevador de serviço 
ficará transportando materiais para 
a execução dos serviços, no horário 
das 7 às 10h. 

O Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região promoveu, 
ontem (13), sete juízes fede-
rais substitutos ao cargo de 
juiz federal, eleitos pelo voto 
justificado dos desembargado-
res federais. Os juízes federais 
aguardam a publicação do ato 
da presidência do TRF5 para 
tomar posse.

Veja ao 
lado a 
lista dos 
magistra-
dos pro-
movidos e 
as respec-
tivas varas 
onde irão 
atuar.

Teve início ontem, na Sala das 
Turmas Norte do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, a 
primeira turma do Seminário de 
Atualização em Segurança Institu-
cional para agentes de segurança 
do Tribunal e das Seções Judiciárias 
da 5ª Região. A palestra “Agentes 
de Segurança– Construindo, pro-
tegendo, transformando vidas e 

A Divisão da 1ª Turma informa que a 
última sessão ordinária de julgamen-
to do mês de junho, que seria rea-
lizada na quinta-feira, dia 28/06, foi 
antecipada para a terça-feira, dia 26. 
Os membros da Turma deliberaram 
também que a referida sessão seja 
realizada às 9h, no Pleno da Corte.

O vice-presidente 
do TRF5, desembar-
gador federal Rogé-
rio Fialho, represen-
tou esta Corte na 
solenidade come-

conquistando objetivos através do 
trabalho”, ministrada pelo consultor 
profissional Mario Almeida, foi a 
primeira de uma série de sete reuni-
ões. A primeira turma terá um novo 
encontro no dia 4 de julho. A pró-
xima palestra será realizada no dia 
26/06. Mais informações pelo  
e-mail: ndrh--treinamento@trf5.jus.br 
ou pelo telefone: 81-3425-9815.

morativa da Bata-
lha do Riachuelo, 
realizada terça-feira 
(12/06), na Capita-
nia dos Portos em 
Pernambuco.


