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Aniversariantes

Edilson Nobre assume Comissão do XIII 
Concurso para Juiz Federal Substituto

SIAP conclui reforma do sistema de drenagem

Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5 decidiu, na última quarta-feira (9), substituir, 

a partir do dia 21 desse mês, o presidente da Comissão 
Examinadora para o XIII Concurso Público para Juiz Fede-
ral Substituto da 5ª Região. A mudança ocorrerá devido à 
posse do desembargador federal Rogério Fialho como novo 
presidente do TRF5. O magistrado deixará a presidência 
da Comissão, assumindo seu suplente, o desembargador 
federal Edilson Nobre. O desembargador federal Fernando 
Braga e o juiz federal Sérgio Murilo Wanderley completam 
a banca.  
Sessão Pública – A expectativa é de que a Comissão do 
certame divulgue o resultado provisório da prova escrita 
(dissertação e quatro questões) no dia 19 de outubro, em 
sessão pública que ocorrerá na Sala das Turmas do TRF5. 

A Subsecretaria de In-
fraestrutura e Admi-
nistração Predial (SIAP) 
informa que a reforma 
do sistema de drenagem 
de águas pluviais e da 
limpeza de reservató-
rios elevados do edifício 
sede foram concluídas. 
Parte da tubulação es-
tava obstruída e dani-

ficada, por isso foi necessária a 
construção de um sistema para-
lelo, com o objetivo de eliminar 
a água acumulada decorrente 
das fortes chuvas. Com o novo 
sistema, construído através do 
reaproveitamento de materiais 
(areia, brita e 30m de tubo de 
ferro), hoje, parte da água drena-
da é destinada ao lençol freático 
e o restante, para o rio.

O desembargador federal Ro-
gério Fialho vai tomar posse 
como presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 no próximo dia 21, às 
17h, no Pleno da Corte. Após a 
solenidade, ele será homena-
geado pelos familiares e cole-
gas com um jantar de adesão, 
no Armazém Blu’Nelle (Rua da 
Fundição, 242 - Santo Amaro), 
a partir das 19h30. Interessados 
em aderir ao evento podem fa-
zer a reserva no Portal do TRF5, 
por meio do link: www.trf5.jus.
br/posse. Mais informações: 
(81) 3425.9020 / 3425.9065.

Posse - O futuro presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogério Fialho, 
esteve, ontem (14), no Tribunal Regional 
do Trabalho da 6ª Região (TRT6), com 
sede no Recife, para visita de cortesia 
naquela Corte, para entregar o convi-
te para sua posse, a ser realizada no 
próximo dia 21. Rogério Fialho (C) foi 
recebido pela vice-presidente e pelo 
corregedor do TRT6, respectivamente, 
desembargadores Virgínia Malta Cana-
varro e Ivan Valença.

O Sindicato dos Trabalhadores do 
Poder Judiciário Federal em Per-
nambuco (Sintrajuf) informa que 
o prazo para registro das chapas 
que quiserem concorrer à eleição 
para a diretoria 2015 está aberto 
até o dia 18/09. A postulação deve 
ser feita na secretaria do Sintrajuf, 
localizada na Rua do Pombal, 52, 
Santo Amaro, das 9h às 18h. En-
cerradas as inscrições das chapas, 
o Sindicato fará publicar dentro de 
48h a relação dos registros realiza-
dos. A eleição está marcada para 
os dias 9 e 10/11.

O desembargador federal emérito 
Francisco Barros Dias e o juiz fe-
deral Walter Nunes da Silva Jú-
nior foram eleitos para compor a 
Academia de Letras Jurídicas do 
Rio Grande do Norte (ALEJURN). 
Barros Dias ocupará a cadeira de 
número 24, cujo patrono é Luís da 
Câmara Cascudo, e Walter Nunes, 
titular da 2ª Vara Federal do Rio 
Grande do Norte, ocupará a cadei-
ra 29, que tem como patrono José 
Augusto Medeiros.

Amanhã (16), o Restaurante o 
Porto, localizado no 16º andar do 
TRF5, realizará um Festival de Pes-
cados e Frutos do Mar. Dentre os 
pratos: surubim, camarão na cer-
veja, suflê de peixe e bacalhoada. 
Bom apetite!

Festival de Pescados

Eleições Sintrajuf


