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Comissão apresenta resultado de recursos

Convênio 
odontológico

Terrenos de Marinha

de Setembro

QUARTA

Aniversariantes

Concurso Magistrados

Novos servidores são empossados no TRF5

A Comissão do XIV Concurso Público 
para Provimento de Cargos de Juiz Fe-
deral Substituto da 5ª Região, presidida 
pelo desembargador federal Edilson 
Nobre, promoveu, ontem (4), sessão 
pública de  julgamento dos recursos in-
terpostos contra o resultado provisório 
da prova escrita discursiva (P2). O edital 
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ma cerimônia 
simples, mas 

marcante para os 
cinco novos servi-
dores que tomaram 
posse, ontem (4/09), 
na Presidência do 
Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5. A satisfação 
de quem alcançou 
o objetivo de passar 
num concurso mui-
to concorrido e ini-
ciar uma nova car-
reira no Judiciário Federal estava 
estampada no sorriso de Débora 
Sobral, Bruna Ramos, Aline Fran-
ceschini, Leonardo Bucher e Ga-

com o resultado desta etapa do certa-
me estará disponível, hoje (5), no site 
do TRF5 e Cebraspe. De acordo com a 
Comissão, a previsão é de que o  edital 
com o resultado provisório da segunda 
prova escrita (sentença cível- P3) esteja 
disponível na data provável do dia 14 
de setembro. 

briel Melo. O presidente do TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, saudou os novos inte-
grantes do Tribunal, enfatizando 

Defesa aérea - Os desembargadores fe-
derais do TRF5 Manoel Erhardt (presiden-
te), Cid Marconi (vice-presidente), Paulo 
Cordeiro (corregedor-regional), Carlos 
Rebêlo e Leonardo Carvalho estiveram 
ontem (4/09), pela manhã, no Terceiro 
Centro Integrado de Defesa Aérea e Con-
trole de Tráfego Aéreo (CINDACTA III). Os 
magistrados foram convidados a conhe-
cer o órgão responsável pelo controle e 
gerenciamento do espaço aéreo de uma 
área que totaliza 13,5 milhões de km².

Enfiteuta? Foreiro? Domínio ple-
no ou domínio direto? Linha do 
preamar médio? Usucapião? Você 
sabe o que esses termos signifi-
cam? O Via Legal de hoje (5/09) 
explica o lado histórico e jurídico 
dos chamados “terrenos de mari-
nha”, delimitados desde a época 
do Império brasileiro. Na capital 
de Pernambuco, por exemplo, 
quase metade do território (40%) 
está situada em terrenos do tipo, 
que são de propriedade da União. 
O programa Via Legal vai ao ar 
às 21h, na TV Justiça. Assista, 
também, pela internet, no canal: 
www.youtube.com/programavia-
legal.

A Associação dos Servidores da 
Justiça Federal de Pernambuco 
(Asserjufe), em uma parceria com 
a empresa Odontoserve, oferece 
aos seus filiados mais uma opção 
para cuidar dos dentes. São planos 
odontológicos, a partir de R$ 31,79. 
O Plano Especial oferece consul-
tas, odontopediatria, emergência e 
urgência, restaurações, tratamento 
de canal e outros atendimentos. Já 
o Plano Master cobre os serviços 
do Plano Especial e, também, do-
cumentação ortodôntica, aparelho 
ortodôntico (com manutenção) e 
clareamento no final do tratamento. 
Mais informações podem ser obti-
das através do fone (81) 3213-6250 
ou WhatsApp  (81) 9 9609-2530.

a importância do exercício 
da função pública. “Servir 
ao público é uma profis-
são muito nobre, seja qual 
for a área. Neste momento 
muito peculiar, temos que 
demonstrar, cada vez mais, 
que somos servidores da 
coletividade”, ressaltou 
Erhardt.
Ambientação – Hoje (5/09), 
o Núcleo de Desenvolvi-
mento de Recursos Huma-
nos do TRF5 (NDRH) fará a 
ambientação dos cinco no-

vos servidores, com informações 
acerca das atividades do Tribunal, 
direitos e deveres dos servidores 
públicos, entre outras atividades.


