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Meio Ambiente

Um ar condicionado sujo represen-
ta 158 quilos de gás carbônico a 

mais na atmosfera por ano.
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Informática

Corregedoria do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

– TRF5 concluiu, na sexta-feira 
passada (8/11), a correição dos 
processos físicos da Seção Judici-
ária da Paraíba (SJPB), realizada no 
período de 4 a 8 de novembro. O 
corregedor regional, desembarga-
dor federal Francisco Barros Dias, 
e sua equipe correicionaram 11 
varas federais. Foram 110 proces-
sos da 1ª Vara Federal; 85, da 2ª; 
90, da 3ª; 50, da 4ª; 70, da 5ª; 60, 
da 6ª; 80, da 8ª; 60, da 10ª; 40, da 
11ª; 60, da 12ª; e 80, da 14ª Vara 
Federal, totalizando 785 processos.  
A correição dos processos virtuais 

(Sistemas PJe e Creta) 
da SJPB está previsto 
para ocorrer no período 
de 18 a 22/11. 
Cronograma – Em 
2013, passaram por 
correição as Seções 
Judiciárias de Sergipe, 
Alagoas e Paraíba. As 
demais seções terão 
correição em 2014. De 10 a 14 de 
fevereiro, os processos físicos do 
Rio Grande do Norte, e os virtuais 
da referida seção no período de 
24 a 28/02. Na Seção Judiciária 
do Ceará, a correição será realiza-
da em duas etapas, nos meses de 

março e abril: a primeira semana 
para as varas da capital Fortaleza, 
e a outra para as subseções judi-
ciárias. A Corregedoria conclui as 
correções no segundo semestre 
de 2014, com a Seção Judiciária de 
Pernambuco. 

Os preparativos para a confra-
ternização natalina dos estagi-
ários de nível médio do TFR5 já 
está a todo vapor. A festa, mar-
cada para o dia 17/12, às 18h, 
no Anexo I, será embalada pela 
escolha do Garoto e da Garota 
Aprendiz 2013. Participam da 
disputa cinco duplas, previa-

mente escolhidas pelos estagiá-
rios, para concorrer ao título de 
casal mais bonito e simpático do 
Tribunal. Concorrem ao posto as 
duplas formadas por Aline Maria 
de Araujo e Igor Felipe de Arau-
jo; Taynar Ramalho e Jonathan 
Carneiro; Patrícia Silva e Josivaldo 
Barbosa; Kelly Souza e Felipe Melo 

e Karolayne Silva e Felipe 
Lima A votação será realizada 
no dia da festa, que além da 
premiação, contará também 
com sorteios de brindes, 
brincadeiras. Os estagiários 
receberão presentes de Na-
tal, enviados por seus respec-
tivos setores do Tribunal.

A JFPB promoverá, amanhã 
(14/11), o último Leilão Judicial 
Unificado deste ano. O leilão en-
volve bens relativos a processos 
que tramitam nas 5ª, 8ª, 10ª, 11ª 
e 12ª varas federais, sediadas 
em João Pessoa, Sousa, Campina 
Grande, Monteiro e Guarabira, 
respectivamente. Serão leiloa-
dos bens móveis e imóveis, tais 
como: automóveis, motos, cami-
nhões, terreno do Iate Clube da 
Paraíba e o complexo industrial 
da Polyutil S/A Indústria e Co-
mércio de Materiais Plásticos. O 
leilão será realizado a partir das 
9h, nas modalidades presencial 
(em João Pessoa), telepresen-
cial (videoconferência) e virtual. 
Mais informações pelos telefo-
nes (83) 2108-4040, 3521-3300, 
2101-9100, 3351-3600 e 3613-
8100 ou nas secretarias das 
respectivas varas federais. Em virtude do feriado da Procla-

mação da República, a feira de 
produtos orgânicos, realizada às 
sextas-feiras, será realizada nesta 
quinta-feira (14/11). A feira acon-
tece das 11h às 14h, no estaciona-
mento da ampliação do TRF5. No 
local são comercializadas frutas, 
legumes, verduras e hortaliças, 
cultivadas sem agrotóxicos.


