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Dia do cartógrafo

Rogério Fialho é novo desembargador do TRF5

Na próxima quinta-feira, às
19h, o ministro José
Augusto Delgado
(Superior Tribunal de
Justiça) será homena-
geado pela Associação
dos Juízes Federais do
Brasil durante solenidade
no auditório da Seção
Judiciária do Rio Grande

José Delgado recebe homenagem em Natal
do Norte, local onde iniciou
a magistratura federal, em
1975. Além de
desembargadores e juízes
federais da Região,
ministros do Supremo
Tribunal Federal e do STJ
estarão presentes à
homenagem ao ministro
potiguar.

A Subsecretaria de Informática
informa que o Dicionário

Aurélio (versão 3.0) já está
disponível, novamente, para

utilização na rede.

O TRF5 tem novo
desembargador
desde ontem,
quando o paraibano
Rogério Fialho
Moreira assumiu
como membro desta
Corte, durante
sessão solene que
lotou o Salão do
Pleno. Prestigiaram
o evento os ministros do Superior
Tribunal de Justiça Humberto Gomes de
Barros (presidente),  César Asfor Rocha
(vice-presidente) e José de Castro
Meira, diretores das Seções Judiciárias
vinculadas, presidentes dos tribunais de
Justiça de Pernambuco e da Paraíba,

desembargadores
Og Fernandes e
Antônio de
Pádua
Montenegro,
autoridades civis,
militares e
eclesiásticas da
Região. Foi
saudado pelo
conterrâneo

desembargador federal Paulo Gadelha,
que destacou a sua dignidade, disciplina
e competência na magistratura; pelo
procurador regional da República
Luciano Mariz Maia e pela advogada
Ivanise Luna, representante da OAB-PB.
Rogério Fialho falou um pouco de sua

trajetória, lembrou
Dom Hélder
Câmara (ex-
arcebispo de
Olinda e Recife),
agradeceu aos
oradores que o
saudaram e fez
especial
agradecimento ao
desembargador
aposentado Ridalvo Costa, de
quem foi auxiliar e grande
admirador. Reverenciou a terra
natal e reafirmou o
compromisso de “viver e lutar pela
liberdade e pela verdade. Levar a Justiça
sempre em direção da verdade”.

O Núcleo de Desenvolvimento de
Recursos Humanos (NDRH) está
lançando uma campanha com o
objetivo de formar um cadastro de
instrutores para atuar no Tribunal. A
idéia é criar um Banco de Instrutores
Internos do TRF5, visando promover
capacitações e treinamentos para
servidores desta Corte. Serão

Tribunal cadastra instrutores internos
solicitados especialistas nas áreas
jurídica, administrativa e de Informática.
Em breve, os interessados deverão
participar de um curso de formação
para Instrutores Internos, promovido
pelo Tribunal. Quem quiser ingressar
nesse cadastro poderá obter outros
esclarecimentos no NDRH.
Informações: 9307/9821/9818 e 9805.

Permuta
O técnico judiciário Jurandir dos

Santos Júnior (Tribunal de Justiça
do Distrito Federal) quer permutar

com servidor do TRF5 ou da Seção
Judiciária de Pernambuco. Contato:

(061) 3343.7365 e 3343.2691.

Aviso

Presidente e diretores de Foro reúnem-se
em Campina Grande.

Rogério
Fialho


