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Diretoria Geral do TRF5 se reúne com chefes de gabinetes 

Elevadores do TRF5 recebem novo piso

Barros Dias ministra 
curso em Natal

Estação Olimpíada incentiva servidores
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Diretoria Geral do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 promoveu, 

ontem, reunião com os chefes de 
gabinetes. O objetivo foi inteirar 
os participantes acerca de infor-
mações administrativas de inte-
resse geral. Além disso, a reunião 
serviu para ouvir as demandas e 
sugestões dos gabinetes. O dire-
tor-geral, Marcos Netto, informou 
sobre o andamento da imperme-
abilização da fachada da sede do 
TRF5 e a troca do piso dos eleva-
dores, entre outras obras. Da área 
administrativa, foram discutidos a 
negociação que está sendo reali-

zada com a SulAmérica; a 
licitação para contratação 
da empresa que organi-
zará a Olimpíada da Jus-
tiça Federal da 5ª Região 
e o projeto de ginástica 
laboral para o TRF5, que 
deve ter início em no-
vembro. A reunião con-
tou com a participação 
também das diretoras das 
Secretarias Administrativa 
e Judiciária, respectivamente Sorá-
ria Caio e Telma Motta.
PJe -  Da área judiciária, diver-
sos assuntos estiveram em pauta: 
inspeção anual nos gabinetes; 

recomendações do CNJ; metas de 
julgamento de processos; Proces-
so Judicial eletrônico (PJe), entre 
outros. Sobre o PJe, ficou acertado 
que haverá um treinamento, ainda 

este ano, entre os dias 19/11 
e 13/12. Oportunamente, a 
diretora da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação 
(STI), Fernanda Montene-
gro, falou sobre os esforços 
que estão sendo feitos para 
melhorar a performance do 
sistema. Ao final do encontro, 
o diretor-geral agradeceu a 
participação e colaboração 
dos presentes. “Fazemos 

parte de uma grande equipe que é 
o Tribunal. A reunião é importante 
para informá-los, ouvir as deman-
das dos gabinetes e estreitar o 
contato”, finalizou.

Nancy, Vlademir, Josefa, Mário, 
Janine, Guilherme, Regina, Cla-
ra, Fábio, André... Desde ontem, 
esses servidores e muitos outros 
estão vendo suas fotos expostas 
na Estação Olimpíada, mostra 
sobre a história da Olimpíada 
da Justiça Federal na 5ª Região, 
inaugurada no hall do TRF5, com 
o objetivo de incentivar a inscri-
ção e participação de magistra-
dos, servidores e estagiários no 

evento. “A exposição ficou legal, 
me lembrou alguns momentos e 
até consegui ver uma foto minha”, 
relatou o servidor da Seção Judi-
ciária de Pernambuco, Paulo Frei-
re. Quem se animar com a Estação 
Olimpíada, pode se inscrever no 
próprio local, como os estagiários 
da Primeira Turma, Ângelo Maga-
lhães e Ulisses Verçosa, que vão 
disputar no dominó. Para confir-
mação da inscrição é necessário a 

doação de 2 kg de alimentos não 
perecíveis. É a campanha 
Olimpíada Solidária, que 
permitirá a doação dos 
alimentos a alguma en-
tidade beneficente. Para 
os estagiários, a valida-
ção da inscrição se dá 
com a doação de 1 kg 
de alimento não perecí-
vel. O período de inscri-
ções será encerrado no 

dia 28 de setembro.

Os elevadores da sede do 
TRF5 ganharam, recentemen-
te, novo revestimento. Foi rea-
lizado um trabalho preventivo 
para conter o desgaste provo-
cado pela ação do tempo e foi 
realizada a aplicação de novo 
piso em granito.

O desembargador federal Fran-
cisco Barros Dias está ministran-
do aulas no curso sobre Liquida-
ção e Cumprimento de Sentença, 
que teve início no dia 13 de se-
tembro e prossegue hoje (20) e 
nos dias 27 e 28/09, das 19h às 
21h30, na LatoSensu Escola Jurí-
dica, em Natal (RN). O curso tem 
como público-alvo estudiosos e 
profissionais do Direito, como ba-
charéis, advogados, procuradores, 
juízes; assessores jurídicos e estu-
dantes de Direito. Mais informa-
ções: www.latosensuescolajuridica.
com.br


