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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Ministro José Delgado toma posse
na Academia de Letras do Rio
Grande do Norte.

O bacharel em
Direito Erico
Antonini tomou
posse no cargo de
juiz federal
substituto da 5ª
Região, nesta terça-
feira, em solenidade
dirigida pelo
desembargador
federal José
Baptista de Almeida
Filho (presidente do TRF5). Também
assistiram à posse a diretora-geral
Sorária Caio e o diretor da Subsecretaria
de Pessoal, Onaldo Mangueira. O
presidente desta Corte desejou uma

Nomeado juiz para 5ª Vara de Sergipe
bem sucedida carreira ao
novo integrante da
magistratura federal,
destacando a importância do
juiz de primeiro grau “que
tem um contato mais
próximo com o povo”. O

magistrado Erico
Antonini foi
aprovado no VIII
concurso público
promovido pelo
TRF5 e nomeado
para a 5ª Vara da
Seção Judiciária
de Sergipe, em
Aracaju.

Os 21 magistrados recém-aprovados
no IX Concurso Público para Juiz
Federal Substituto, promovido pelo
TRF da 5ª Região, serão empossados
na tarde de hoje, no Salão do Pleno. A
solenidade será dirigida pelo
presidente do TRF5, desembargador
federal José Baptista de Almeida Filho,
que dará início à cerimônia com a
saudação de boas vindas aos novos

integrantes do Poder Judiciário
Federal. Após a assinatura do termo
de posse, o primeiro colocado no
concurso, Marcelo Costenaro Cavali,
discursará representando os demais
empossados. O presidente da
Comissão Organizadora do Concurso,
desembargador federal Lázaro
Guimarães, também fará saudação aos
novos magistrados.

Novos juízes federais tomam posse hoje

A primeira turma de integrantes
da Brigada contra Incêndio do
TRF5 inicia, no dia 23, o Curso
de Formação da Brigada de
Emergência (CFBE). Os
brigadistas realizarão atividades
práticas de prevenção e
combate a incêndio no Centro
de Ensino e Instrução do
Corpo de Bombeiros Militar, no
Curado. A Subsecretaria de
Apoio Especial (SAE) informa
que a lista dos integrantes de
cada turma está afixada em  quadros
murais no térreo do edifício-sede.
Informações: 9004.

SAE inicia curso
para brigadistas

Para aumentar a performance dos
recursos na rede de comunicação do
TRF5, a Embratel realiza amanhã
serviços de manutenção no backbone
(estrutura da rede de informação). O
trabalho será executado na madrugada
desta quinta-feira, das 4h45 às 5h45, de
forma a não prejudicar o andamento dos
serviços de Internet nesta Corte.

Manutenção suspende
internet por uma hora
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Atenta ao aumento dos
casos de dengue no Brasil,
a Subsecretaria de
Administração Predial do
TRF5 orientou
os encarregados da limpeza
sobre
providências
necessárias
para evitar a
proliferação
de
mosquitos.
Além disso,
pediu a
visita de
agentes
de Saúde
Ambiental
para que
fizessem uma vistoria geral no
edifício-sede e prédios
anexos. Nenhum foco foi
detectado nas dependências
do Tribunal.

Combate à
dengue

Erico Antonini,
José Baptista e
Onaldo Mangueira

Erico Antonini


