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Dia da Conservação do Solo

A juíza substituta Paula Emília Moura
Aragão de Sousa Brasil foi empossada,
ontem, no cargo de juíza federal da 8ª
Vara da Seção Judiciária de Pernambuco
(SJPE), situada em Petrolina. Ela
ingressou na Justiça Federal, em 2003, e
atuou na 4ª Vara da Paraíba, na 7ª e 12ª
Varas de Pernambuco e na 6ª
Vara do Ceará. A nomeação da
magistrada, promovida pelo
critério de antiguidade pelo Ato
nº 163 (01 de abril de 2009),
foi assinada pelo presidente
do TRF da 5ª Região,
desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria.
Durante a cerimônia, a juíza

Juíza federal toma posse

O presidente do TRF5 Luiz Alberto
Gurgel de Faria prestigiou, na noite
de ontem, a solenidade de posse
do desembargador Roberto Ferreira
Lins na Presidência do Tribunal
Regional Eleitoral de Pernambuco
(TRE-PE). A cerimônia ocorreu no
Pleno do TRE (Av. Agamenon
Magalhães, 1160 – Graças). A atual
gestão estará à frente do Tribunal
Eleitoral até abril de 2011.

Posse na Presidência do TRE-PE

falou da importância desta promoção
ser assinada pelo desembargador
Luiz Alberto, que integrou a banca
examinadora do concurso em que a
mesma ingressou na Justiça Federal.

Nesta quinta-feira, o núcleo
potiguar da Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região
discutirá o tema “Mídia, Direito e Poder”.
Participam do debate o procurador José
Augusto Peres Filho, o diretor do
Instituto Brasileiro de Estudos
Constitucionais, Leonardo Martins, e a
jornalista Anna Ruth Dantas (supervisora
de Comunicação da Seção Judiciária do
Rio Grande do Norte). O evento faz parte
do Projeto Quinta Jurídica, desenvolvido
pela Esmafe5/RN em parceria com o
Núcleo Potiguar de Direito Público.
Informações: www.jfrn.jus.br.

Quinta Jurídica da
JFRN discute Mídia,
Direito e Poder

Nesta
semana, o
lago
artificial
(térreo do
edifício-
sede) foi
esvaziado
para receber os serviços de pintura,
restauro e revisão nas instalações
hidráulica e elétrica, com o objetivo
de evitar infiltrações e vazamentos.
Além da preocupação com a
manutenção preventiva, a equipe da
Administração Predial segue
orientação da vigilância sanitária
sobre a utilização de produtos, como
o cloro granulado, a fim de evitar
possíveis focos de dengue.

SEAP inicia
reparos no lago

A Seção de Programas de Benefícios
prorrogou o prazo para a entrega da
declaração anual. Agora, os servidores
requisitados têm até a próxima sexta-feira
para apresentar o documento. Quem não
apresentar a declaração informando que
não recebe auxílios-alimentação, pré-
escolar e transporte no órgão de origem,
terá os benefícios suspensos. O
documento deve ser entregue na Seção
de Benefícios ou enviado via protocolo
(malote). Informações 9864.

Declaração anual

Luiz Alberto e
Paula Emília


