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A
Proteção tardia

de Dezembro

QUARTA

Diretoria Geral faz balanço das obras 
em execução no edifício-sede e Esmafe

Diretoria Geral do Tri-
bunal Regional Federal 

da 5ª Região – TRF5 fez 
um balanço do andamento 
das obras que estão sendo 
executadas no edifício-sede 
e no Anexo 1, onde funcio-
na a Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região - Es-
mafe. De acordo com o 
diretor-geral, Fábio Paiva, 
a modernização dos sete 
elevadores deverá ser con-
cluída ainda este mês, com 
a entrega dos três últimos, 
que já estão em fase de 
testes. O serviço de substituição 
do forro de gesso dos banheiros 
do edifício-sede também está 
bem adiantado, com cerca de 85% 

STI incrementa Wifi 

concluído. Na Esmafe, o serviço de 
substituição do Sistema de Climati-
zação (VRF) também tem previsão 
de conclusão até o fim deste mês. 

TRF5 fará sessão pública para divulgar gabarito oficial da prova objetiva

Seminário

Sessão 
extraordinária

Aniversariantes

Juíza Federal Danielle Souza 
de Andrade e Silva

SJPE

Juíza Federal Kylce Anne 
Pereira Collier de Mendonça

SJPE

José Manoel Ferreira 
NATIFLORA

A Comissão do XIV Concurso Pú-
blico para Provimento de Cargos 
de Juiz Federal Substituto da 5ª 
Região, presidida pelo desembar-
gador federal Edilson Nobre, fará, 

na próxima segunda (18), às 10h, na 
Sala das Turmas Sul do TRF5, sessão 
pública de julgamento dos recursos 
contra os gabaritos oficiais prelimi-
nares do modelo padrão da prova 

O referido serviço se desti-
na a evitar interrupções no 
funcionamento dos equi-
pamentos de refrigeração, 
provocadas por desgaste 
natural, embora sejam reali-
zadas manutenções preven-
tivas e corretivas periódicas. 
Segurança – Segundo 
Fábio Paiva, a substituição 
das esquadrias da fachada 
do edifício-sede já está com 
65% do serviço executado. 
O diretor-geral reforça o 
pedido para que as janelas 
recém-instaladas não sejam 

abertas, até que a obra das esqua-
drias esteja definitivamente con-
cluída, a fim de evitar ocorrência 
de sérios acidentes. 

objetiva seletiva. De acordo com 
a Comissão, o resultado final na 
prova objetiva seletiva e a convo-
cação para as provas escritas serão 
publicados no Diário Eletrônico 

da Justiça Federal da 5ª Região e 
divulgados na internet, nos sites do 
Cebraspe e do TRF5, no link “Con-
cursos”– “Magistrados”, na data 
provável de 23 de janeiro de 2018. 

Concurso para Juiz

A Terceira Turma do TRF5 
fará sessão extraordinária no 
próximo dia 18/12, às 14h, 
na Sala das Turmas Norte. O 
colegiado é composto pelos 
desembargadores federais 
Rogério Fialho Moreira (pre-
sidente), Fernando Braga e 
Carlos Rebêlo.

A Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) informa que 
realizará, até a próxima sexta-feira 
(15), a troca dos equipamentos da 
rede sem fio do Tribunal. O obje-
tivo é melhorar o serviço de Wifi, 
oferecendo mais disponibilidade, 
velocidade, alcance e segurança. 
Os usuários já conectados à rede 
sem fio não precisam se preocu-
par: a migração para a nova solu-
ção será automática e não exigirá 
nenhuma ação adicional.

Todos sabem que derrubar 
imóveis tombados como patri-
mônio histórico é crime no País. 
Uma lei criada em 1937 protege 
os bens antigos, que carregam 
em si um pouco da história, da 
cultura e das tradições de uma 
região. Mas, muitas vezes, o 
processo de tombamento de-
mora demais para ser concluído 
e a consequência disso pode ser 
irreversível. Em Goiana (PE), um 
homem demoliu uma casa situ-
ada em área histórica, mas foi 
absolvido pela Justiça Federal, 
pois o imóvel ainda não havia 
sido protegido por lei. Confi-
ra esta e outras reportagens 
no programa Via Legal desta 
quara-feira (13/12), que vai ao 
ar às 21h (horário de Brasília), na 
TV Justiça. Assista também pela 
internet, no www.youtube.com/
programavialegal.


