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corregedora Nacio-
nal de Justiça, minis-
tra Eliana Calmon, 

acompanhará o mutirão 
de conciliação de proces-
sos do Sistema Financeiro 
de Habitação (SFH) nes-
ta segunda-feira (22), às 
17h, na sede da Justiça 
Federal de Pernambuco. 
O coordenador do Gabi-
nete de Conciliação da 5ª Região, 
desembargador federal Francis-
co Barros Dias, e a coordenado-
ra do Núcleo de Conciliação da 
Seção Judiciária de Pernambuco, 
juíza federal Danielle Cavalcanti, 
acompanharão a ministra durante 
a visita. O mutirão teve início no 
dia 15 de agosto e prossegue até 

a sexta-feira (26). O 
Programa de Concilia-
ção tem por objetivo 
fazer acordos entre os 
mutuários que finan-
ciaram o seu imóvel 
e a Caixa Econômica 
Federal.
JFPB também reali-
za mutirão -De hoje 
até sexta-feira (26), 

a Justiça Federal na Paraíba tam-
bém estará realizando o mutirão 
de conciliação entre mutuários 
do SFH e a Emgea, com o aval da 
Caixa Econômica. Serão cerca de 
117 audiências de processos que 
tramitam nas 1ª, 2ª, 3ª e 7ª varas 
federais.  O mutirão começa a par-
tir das 9h, no Salão Nobre da JFPB. 

Eliana Calmon fará visita 
ao mutirão da JFPE

Continuam abertas as inscrições 
para a II Olimpíada da Justiça 
Federal da 5ª Região, que será 
realizada de 7 a 9 de outubro, no 
Círculo Militar do Recife. Magis-
trados, servidores e estagiários 
– maiores de 18 anos que façam 
parte do quadro da 5ª Região – 
podem participar das diversas 

Inscrições para a II Olimpíada da JF5

Em comemoração ao seu 21º aniversário, que ocorreu no último 
sábado (20), a Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco reali-
zou, sexta-feira (19), o 2º Seminário sobre “Os desafios da Advoca-
cia Pública”, no Mar Hotel, em Boa Viagem. A abertura do evento 
ficou a cargo do procurador geral do estado, Thiago Arraes de 
Alencar Norões. Na composição da mesa, o desembargador fede-
ral Paulo Gadelha representou esta Corte.

Seminário marca aniversário da PGE

A equipe da Seção de Administra-
ção Predial e Engenharia da Justi-
ça Federal em Pernambuco, visan-
do a sustentabilidade ambiental, 
desenvolveu um dispositivo que 
reaproveita a água da chuva para 

a lavagem de carros oficiais. Atra-
vés de um sistema de calhas e 
tubulação, a água é conduzida até 
um reservatório e, de lá, à máqui-
na do lava-jato, por meio de uma 
tubulação de PVC.

De hoje a 26 de agosto será reali-
zado o curso “Gerenciamento de 
projetos”, que visa formar os ge-
rentes de projetos do TRF5. A ca-
pacitação abordará a metodologia 
de gerenciamento de projetos ins-
tituída para a Justiça Federal, com 
foco no cumprimento da Meta 1 

modalidades da competição, que 
vão desde as partidas de futebol 
às de dominó, passando pelo tênis 
e tênis de mesa, voleibol, basque-
te, corrida, natação etc. Participe! 
As inscrições podem ser feitas na 
Internet ou Intranet do TRF5. In-
formações com Geraldo Alves (R - 
9287) e Rachel Hopper (R - 9045).

do CNJ 2011 (criar Unidade de Ge-
renciamento de Projetos). O curso 
está sendo oferecido pelo Escritório 
de Projetos do TRF5, vinculado à 
Subsecretaria de Desenvolvimento 
Institucional, da Diretoria Geral, e 
será ministrado pelo servidor da 
Justiça Federal do Rio Grande do 

Norte, Magnus Medeiros. Contará 
ainda com a participação do ser-
vidor Marcos Teixeira, responsável 
pelo Escritório de Projetos Nacio-
nais do CJF. A formação, que pos-
sui 20h/a, tem como público-alvo 
gerentes do TRF5 e representantes 
das seccionais da 5ª Região.

Começa hoje curso de formação de gerentes de projetos

JFPE aproveita água da chuva


