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Aniversariantes

Desligue ou tire da tomada quan-
do não estiver usando um ele-

trodoméstico. A função standby  
consome de 15% a 40% da ener-

gia total de um aparelho.

SEGUNDA

Economize energia

R

Diretores participaram de Seminário 
sobre fiscalização de contratos 

Rogério Fialho 
representa TRF5 
em Congresso da 
Justiça do Trabalho

Turma Recursal da JFPB realiza 
sessão histórica

Marcelo Honorato faz palestra de 
encerramento em debate na Esmafe5 

Modelo de contração 
de soluções de TI

José Arlindo de França
Subsecretaria de Apoio Especial
Vera Maria Correia Brandão
Subsecretaria de Precatórios
Maria Madalena Salsa Aguiar
Gab. Des. Federal Edílson Nobre Júnior
Brizza Camila Souza de Azevedo
Gab. Des. Federal Paulo Gadelha
Ozeas Félix de Oliveira
SOSERVI

Terça-feira, dia 1º de maio
Mônica Virgínia Monteiro Pereira
Gab. Des. Fed. José Maria Lucena
Marcelo Nobre Tavares
Núcleo de Licitação
Luiz Fernando de Lima Bezerra
INTERFORT – Vigilância
Maria Cristina Gomes Barbosa
SOSERVI - Limpeza

epresentantes de várias di-
retorias do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 

participaram do Seminário Nacio-
nal “Como fiscalizar os contratos 
de terceirização de serviços na 
Administração Pública – Ciclo da 
fiscalização para a prevenção da 
responsabilidade”, realizado no 
período de 23 a 25 de abril, no 
Golden Tulip Recife Palace, em Boa 
Viagem. Na ocasião, estudaram 
atribuições do fiscal e do gestor, 
repactuação, reajuste e organiza-

ção da documentação e 
da guia de fiscalização. 
De acordo com o dire-
tor da Divisão de Asses-
soria Jurídica da Direto-
ria Geral, Célio Marques, 
a atualização na área 
de gestão de contratos 
e fiscalização sempre é 
válida. “Novos concei-
tos foram vistos, como 
o de contas vinculadas 
e capacitação dos fiscais quanto à 
legislação trabalhista quando há 

Num momento histórico, a 5ª 
sessão de julgamento da Turma 
Recursal (TR) da Paraíba, ocor-
rida na última quinta-feira (26), 
contou com a sustentação oral 
de advogados em mais de 70 
processos. Segundo a presiden-
te da TR, juíza federal Helena 
Fialho Moreira, o fato merece 
registro por se tratar de uma 

O juiz federal (JFPE) Marcelo Ho-
norato, da Seção Judiciária de Per-
nambuco, foi responsável por pro-
ferir a última palestra do curso “O 
papel do Poder Judiciário na Se-
gurança de Voo”, promovido pela 
Escola da Magistratura Federal 
- Esmafe5, de 25 a 27 de abril. O 
magistrado, especialista em Direito 
Processual, Direito Constitucional e 

O vice-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Rogério 
Fialho, representará esta Corte 
na solenidade de abertura do XVI 
Congresso Nacional dos Magistra-
dos da Justiça do Trabalho (CO-
NAMAT), que acontece amanhã 
(1º de maio), em João Pessoa-PB. 
O evento ocorre a cada dois anos, 
sempre no mês de maio, em razão 
das comemorações do Dia do Tra-
balho, e reúne os juízes do Traba-
lho de todo o país.

contratação de serviços com mão-
-de-obra exclusiva”, ressaltou.

quantidade expressiva de sus-
tentações orais. A sessão contou 
com a participação, por meio 
de videoconferência transmiti-
da para a Subseção Judiciária de 
Campina Grande, dos novos mem-
bros da TR da JFPB, juízes federais 
Rudival Gama do Nascimento, Ro-
gério Gonçalves de Abreu Grande 
e Cristiane Mendonça Lage.

Direito do Estado abordou o tema 
“O Poder Judiciário e as atividades 
de prevenção de acidentes”.

Começa hoje, no Centro de Estu-
dos Judiciários do Conselho da 
Justiça Federal, o curso à distância 
sobre “Modelo de Contratação de 
Soluções de Tecnologia da Infor-
mação”.  A capacitação, que será 
realizada até o dia 3/08, visa à 
padronização e racionalização das 
contratações de solução de TI em 
toda Justiça Federal. Mais informa-
ções: www.jf.jus.br.


