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Aniversariantes

QUARTA

Meio Ambiente
A reciclagem de papéis, vidros, 
plásticos e metais - que repre-

sentam em torno de 40% do lixo 
doméstico - reduz a utilização 

dos aterros sanitários. Os maio-
res beneficiados são o meio am-
biente e a saúde da população.

Fonte: www.lixo.com.br

T

Fachadas da sede do TRF5 
passarão por manutenção

Encontro Nacional 
do Judiciário 
acontecerá em SE

Assusete Magalhães é nomeada ministra do STJ

Férias entre
juízes titulares e 
substitutos

ARQUIVO

Des. Federal Rogério de 
Menezes Fialho Moreira

TRF5

Juiz Federal  
Ricardo Cunha Porto
SJCE

Amanda Lages Romão
Seção de Editoração Eletrônica
Marcella Maribondo Galvão Vieira
Gab. Des. Fed. Marcelo Navarro
Carla Simone Souza Sá Barreto
Subsecretaria de Precatórios
Cláudio Santino da Silva
Transporte

em início hoje, o serviço de 
reparação da impermeabi-
lidade do revestimento das 

fachadas da torre do edifício sede 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5. De acordo com o 
diretor da Subsecretaria de Infra-
estrutura e Administração Predial 
(SIAP), Vladislave Leite, o período 
chuvoso é responsável por provocar 
infiltrações e, consequentemente, 
desgaste nas paredes. “É necessário 
o atendimento à disposição norma-
tiva legal que impõe à Administra-
ção o dever de manter a segurança, 
a estabilidade, a habitabilidade e a 
funcionalidade dos edifícios públi-
cos, uma vez que se registra uma 
grande quantidade de ocorrências 
de infiltrações pluviais através dos 
elementos assentados e instalados, 

principalmente esquadrias, nas fa-
chadas norte e sul da torre do edifí-
cio sede do TRF5”, justificou. 
Serviços - Será realizada a revisão 
do rejunte da fachada para indica-
ção dos pontos vulneráveis, bem 
como a remoção do rejunte exis-
tente, com posterior aplicação de 
argamassa específica para a área. 
Entre as etapas da obra está a re-
moção e substituição dos selantes 
utilizados nas juntas de movimen-
tação horizontal das fachadas. O 
prazo para a execução do serviço 
é de até 150 dias. Para Vladislave 
Leite, um dos benefícios da obra é 
a preservação do período de vida 
útil da edificação, como decor-
re naturalmente da execução das 
intervenções de recuperação e/
ou manutenção dos componentes 

construtivos. “É importante também 
manter a condição de salubridade 
para as pessoas, serventuários e 
usuários, que operam e transitam 
no interior destes ambientes, limi-
tes com as fachadas recuperadas”, 
destacou o diretor da SIAP.

O Pleno do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) deliberou, na 
última segunda-feira, que o Tri-
bunal de Justiça de Sergipe se-
diará o 6º Encontro Nacional do 
Judiciário. O evento, que reúne 
anualmente presidentes, corre-
gedores e membros de todos 
os tribunais brasileiros, tem o 
objetivo de discutir e avaliar a 
estratégia nacional do judiciário, 
definir metas, ações e priorida-
des, com vistas a modernizar a 
Justiça, a fim de aperfeiçoar a 
prestação dos serviços aos ci-
dadãos. Pela primeira vez em 
quatro anos, a Região Nordeste 
sediará o Encontro Nacional do 
Judiciário, que acontecerá nos 
dias 5 e 6 de agosto.

Atualmente ocupando o posto de 
desembargadora federal do Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região, 
Assusete Magalhães foi nomeada 
para ocupar o cargo de ministra 
do Superior Tribunal de Justiça, 
antes ocupado pelo ministro Aldir 

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF), por meio da Resolução nº 
195/2012, alterou a Resolução nº 
130/2010, para permitir que os 
juízes titulares e substitutos ob-
servem o critério de rodízio com 
relação à prioridade de escolha 
do período de férias, desde que 
não sejam concomitantes. Atual-
mente, a preferência sempre é do 
juiz federal titular. Leia mais em: 
www.jf.jus.br.

Passarinho Junior, aposen-
tado. A posse acontecerá 
no dia 21/8, às 17h, na 
sede do STJ, em Brasília. 
Assumindo o posto do 
TRF1 desde 1993, Assu-
sete Dumont Reis Maga-

lhães é natural da cidade de 
Serro (MG), formada pela 
Universidade Federal de Mi-
nas Gerais e está na magis-
tratura federal há 28 anos. 
Ela será a sétima mulher a 
ocupar um cargo no STJ.

Arquivo: CNJ

Arquivo: STJ
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