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Nova versão do PJe é apresentada 
na JFRN Empréstimo  

consignado em até 
120 meses na Caixa 

Dia da Árvore

Mostra “Arte no Barro” 
está em cartaz no TRF5

Dia da Árvore

m universo de 
cores e formas. A 
exposição “Arte 

no Barro”, que apre-
senta trabalhos de seis 
artistas da cidade de 
Tracunhaém, um dos 
maiores centros de 
excelência na arte ce-
râmica em nosso país, 
está em cartaz desde 
o início desta semana, 
no hall de entrada do edifício-
-sede do TRF5, reunindo objetos 
da arte regional, em barro natural 
ou pintado, nos estilos decorati-
vos, natalinos e utilitários, além de 
peças sacras. Um dos artistas par-
ticipantes, Titino de Tracunhaém, 
usa recordações da sua infância 
no interior para se inspirar e con-

feccionar o artesa-
nato. “Lembro muito 
da minha mãe e das 
minhas irmãs, quando 
eu era pequeno, que 
iam buscar água no 
riacho, com baldes. 
Retrato o povo do 
Nordeste nas minhas 
obras”, declara o arte-
são. A servidora Ma-
ria Isabella da Motta 

Reis, da Subsecretaria de Infraes-
trutura e Administração Predial 
(SIAP), visitou e aprovou o traba-
lho. “Achei as peças muito boni-
tas, bem variadas. O artesanato é 
lindo”. A exposição “Arte no Barro” 
pode ser apreciada até o dia 8/10, 
durante o horário de funciona-
mento do TRF5.

A Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN) está com inscrições 
abertas para o curso “Nova versão 
do Processo Judicial 
Eletrônico (Pje)”, que 
será realizado na 
próxima sexta-feira, 
dia 23, no período 
das 9h às 12h30. 
O evento, voltado 
para procuradores e 
advogados que utilizam o sistema 
Pje, tem o propósito de capaci-
tar os profissionais que atuam na 
Seção Judiciária do Rio Grande 

do Norte. O curso, ministrado por 
técnicos do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5, oferece 

40 vagas, sendo 20 
para procuradores 
e 20 para advo-
gados, que serão 
distribuídas con-
forme a ordem de 
inscrições. Contu-
do, se a procura 

for maior que o número de vagas 
ofertadas, a JFRN abrirá novas 
turmas. Mais informações no site: 
www.jfrn.jus.br.

Hoje, Dia da Árvore, o TRF5 di-
vulga a campanha “Plantemos 
para o Planeta: Campanha Bi-
lhões de Árvores”, desenvolvida 
pelo Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente. Trata-
-se de um projeto mundial com 
o objetivo de encorajar o plantio 
de árvores nativas e daquelas 
que são apropriadas ao bioma 
local. Pessoas, comunidades, em-
presas, indústrias, organizações 

A Caixa Econômica Federal am-
pliou para até 120 meses o prazo 
de parcelamento do empréstimo 
consignado para os servidores 
desta Corte, clientes e não-clien-
tes. Segundo o gerente Diogo Ca-
bral de Melo (PAB/TRF5) as taxas 
de juros cobradas são atraentes 
e variam de acordo com o núme-
ro de prestações. A Caixa ainda 
compra dívidas de outras finan-
ceiras. Informações e simulações 
com Luciana, Rachel ou Paula pelo 
ramal 9441 ou através do telefone 
3419.2700.de so-

ciedade 
civil e 
gover-
nos são 
encorajados 
a fazer um 
compro-
misso de participação on-line, a 
fim de plantar bilhões de árvores 
no mundo todo. (Fonte: www.
unep.org.br)

Dica de Segurança 
da Informação

Para efetuar o bloqueio da área 
de trabalho, quando for se au-
sentar da frente do computador, 
basta digitar, simultaneamente, 
as teclas abaixo:

Concurso de remoção
A Subsecretaria de Pessoal informa 
que os servidores que desejarem 
remoção para os demais tribunais 
regionais federais, e seções judici-
árias a eles vinculadas, ou para o 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 

por meio do Concurso Nacional 
de Remoção (SINAR), deverão 
observar o período de inscrição, 
de 26/09/2011 a 07/10/2011. Para 
maiores informações, ligar para os 
ramais 9329 ou 9330.


