
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, Ana Clara Reis, Elizabeth 
Lins, João Bosco Coelho, Felipe Oliveira e Cesar Castanha 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2838
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão, 

Roberta Mariz, Danilo 
Galindo e Thais Câmara  

CLASSIFICADOS

16
     

M

Lixo extraordinário

Salão Auto-Caixa

Rogério Fialho participa do Seminário de Planejamento 
Estratégico Sustentável do Poder Judiciário 

de Junho

QUINTA

Comunidade jurídica confere lançamento do novo livro 
de Edilson Nobre

Arthur Cavalcanti, prestador de servi-
ços lotado no setor de Telefonia, vende 
iPhone 6 por R$ 3 mil. O aparelho, na 

cor preta, tem 64 GB de memória e 
possui película, carregador e fone de 

ouvido. O celular foi usado por apenas 
oito meses. O produto tem nota fiscal 

e ainda está na garantia. Os interessa-
dos devem entrar em contato por meio 

do telefone 99812-2592.

Aniversariantes
Ministro Paulo de Tarso 

Vieira Sanseverino
STJ

Pedro Dias de Oliveira Filho
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho
Regina Célia dos Santos
Núcleo de Assistência à Saúde
Priscila Melo Rodrigues de Mariz
Gab. Des. Federal Alexandre Luna Freire

agistrados, servidores, advo-
gados e operadores do Di-

reito estiveram, no final da tarde de 
ontem, no Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5, para pres-
tigiar o lançamento do mais novo 
livro do professor e desembargador 
federal Edilson Nobre. “Direito Ad-
ministrativo Contemporâneo – Te-
mas Fundamentais” é a oitava obra 
do autor, que além de livros, tem 
cerca de 100 artigos publicados. O 
livro é dividido em 12 capítulos, um 
dos quais trata da “Administração 
Pública e o Dever de Moralidade”.  
O prefácio é do professor titular de 
Direito Administrativo e diretor da 

Faculdade de Direi-
to da Universidade 
Federal de Pernam-
buco (UFPE), desem-
bargador federal 
emérito Francisco 
Cavalcanti, que fez 
a apresentação da 
obra aos presentes 
ao lançamento. “O 
professor Doutor Edilson Pereira 
Nobre Júnior, destacado publicista 
dos dias atuais, reúne o conjunto 
de predicados científicos necessá-
rios para a produção científica com 
que vem diuturnamente brindando 
a comunidade jurídica, com obras 

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fialho, 
participou, ontem, no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), do III Se-
minário de Planejamento Estraté-
gico Sustentável do Poder Judici-
ário, que está sendo realizado até 
hoje, naquela Corte, em Brasília. 

Também participam do evento a 
supervisora da Comissão Socioam-
biental do TRF5, Carolina Portella, e 
o diretor do Núcleo de Licitações, 
Marcelo Tavares. Entre os temas 
abordados, licitações e compras 
sustentáveis. Outro compromisso 
cumprido por Rogério Fialho na 

capital federal 
foi a posse da 
nova diretoria 
da Associação 
dos Juízes Fe-
derais do Brasil 
(Ajufe) para o biênio 2016/18, reali-
zada na noite de ontem. A associa-

Nesta sexta-feira (17), às 10h, será 
exibido, na Sala das Turmas Sul, o 
documentário “Lixo Extraordinário”, 
que estava programado para ser 
reproduzido na última sexta (10). 
Em razão dos problemas decor-
rentes das quedas de energia no 
Bairro do Recife, nos dias 9 e 10, a 
exibição foi reagendada. O docu-
mentário fazia parte da programa-
ção da Semana de Meio Ambiente, 
promovida pelo TRF5, de 6 a 10/06.

lançadas aqui e no exte-
rior”, destacou Cavalcanti. 
“O livro também é fruto 
das inquietações dos meus 
alunos e servidores do 
meu gabinete. Os filhos 
são concebidos para servir 

Uma oportunidade para obter 
financiamento para a aquisição de 
veículos novos e usados, com taxas 
e prazos diferenciados, acontecerá 
de hoje (16) até sábado (18). De 
acordo com o gerente do Posto 
de Atendimento Bancário da Caixa 
Econômica Federal no TRF5, Diogo 
Cabral de Melo, a Caixa e as con-
cessionárias de automóveis estarão 
patrocinando o Salão Auto-Caixa, 
que contará com a presença de 
um gerente do banco nas maiores 
revendedoras. Para o crédito de 
motos, o interessado deverá ir até 
uma das agências da Caixa. Se-
gundo Diogo Cabral de Melo, os 
clientes do banco terão taxas mais 
atraentes. Mais informações: www.
salaoautocaixa.com.br.

ao mundo. O livro não pertence ao 
autor, mas aos leitores”, finalizou 
Edilson Nobre. 
Vendas – Quem não adquiriu o 
livro de Edilson Nobre durante o 
lançamento, pode acessar o site 
www.editorajuspodivm.com.br para 
comprar a publicação. 

ção será presidida pelo juiz federal 
Roberto Carvalho Veloso (JFMA).


