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INTERFORT

Confraternização do 
TRF5 fará homenagem 
a Luiz Gonzaga

Metas 2013Geraldo Apoliano participou de reunião 
no Conselho da Justiça Federal 

Técnicas para  
combater o estresse

DG reúne-se com 
chefes de gabinete

A Gerência do Projeto da III 
Olimpíada da Justiça Federal 
da 5ª Região programou, para 
a próxima sexta-feira (14/12), 
a reunião com os membros do 
Comitê Olímpico e represen-
tantes da Sports Consult (em-
presa contratada) para avaliar 
a competição deste ano. De 
acordo com o gerente do pro-

festa de 
confrater-
nização 

do Tribunal Re-
gional Federal 
da 5ª Região-
-TRF5  também 
se rendeu às 
homenagens 
ao Rei do 
baião: o evento 
contará com 
uma participa-
ção especial do 
cantor e com-
positor Ed Carlos, que fará uma 
homenagem ao centenário de Luiz 
Gonzaga. A programação musical 
também contará com a animação 
do DJ Nando e da banda Brazi-
lis. Os interessados em celebrar 
mais um Natal num clima alegre e 
descontraído, devem se apressar, 
pois o prazo para aquisição das 
senhas termina na próxima sexta-
-feira. A taxa de adesão é de R$ 50 

Hoje, às 13h30, horário local, e 
às 14h30 (horário de Brasília), a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Institucional do CJF realiza uma 
videoconferência, que contará 
com a participação dos TRFs. Na 
pauta, metas nacionais para 2013, 
cumprimento das metas previstas 
para 2012, relatório gerencial da 
coleta de indicadores e portfólio 
de projetos estratégicos. Do TRF5, 
participam o diretor da Subsecre-
taria de Desenvolvimento Institu-
cional, Rogério Piquet, o diretor 
do Núcleo de Planejamento, Luiz 
Targino, e o supervisor da Gestão 
de Processos, Geraldo Alves.

O diretor-geral do TRF5, Marcos 
Netto, reúne-se hoje, às 15h, 
com os chefes de gabinete desta 
Corte, na Sala de Reuniões da 
Presidência. Na pauta, temas de 
interesse geral da Administração 
e dos gabinetes.

O desembargador 
federal Geraldo 
Apoliano parti-
cipou, ontem, na 
sede do Conselho 
da Justiça Federal 
(CJF), em Brasília, 
de reunião da Co-
missão Permanen-
te dos Juizados 
Especiais Fede-
rais. A Comissão 
é presidida pelo 
corregedor-geral da Justiça Fede-
ral e presidente da Turma Nacio-

nal de Uniformização 
dos Juizados Especiais 
Federais, ministro João 
Otávio de Noronha, e 
composta pelos co-
ordenadores dos JEFs 
nos cinco tribunais 
regionais federais e 
pelo presidente da 
Associação dos Juí-
zes Federais do Brasil 
(Ajufe). Foram abor-
dados diversos temas, 

entre os quais, a estruturação das 
Turmas Recursais.

As técnicas utilizadas para comba-
ter o estresse serão debatidas na 
tarde de hoje, durante a palestra 
“Ferramentas para o alívio do es-
tresse”. O tema será facilitado pelo 
argentino Roberto Rosua (instrutor 
da Fundação Internacional Arte de 
Viver). A palestra acontece às 15h, 
na Sala das Turmas Sul.

jeto, Geraldo Alves, o objetivo 
é qualificar a organização da 
próxima edição da Olimpíada. 
O encontro ocorrerá, às 14h, na 
Secretaria Administrativa, na Sala 
da Comissão Permanente de 
Licitação, localizada no 8º andar, 
com transmissão por meio de 
videoconferência para as seções 
judiciárias.

para servidores e terceirizados, R$ 
35 para estagiários e R$ 70 para 
acompanhantes. Além da progra-
mação musical, a festa contará 
com um buffet especial, que in-
clui rodízio com variadas carnes 
nobres, pratos quentes, frutos do 
mar, culinária japonesa e sobreme-
sas, além de bebidas, como água, 
suco, refrigerante, chopp, vinho e 
whisky.


