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Dia das Mães no TRF5 

TRF5 participa da I Reunião Preparatória para 
o IX Encontro Nacional do Poder Judiciário

de Maio5
TERÇA Vladimir Carvalho toma posse no TRE-PE

II Seminário sobre sustentabilidade no 
Judiciário

A

Maria de Lourdes Gordilho Cansanção
Gab. Des. Fed. Geraldo Apoliano
Tito Porfírio Sampáio Júnior
Gab. Des. Fed. Roberto Machado
João Felipe Marques Cardeal
Divisão de Material e Patrimônio
Adecilda Maria Tenório
SOSERVI

Aniversariantes

diretora da Secretá-
ria Judiciária, Telma 

Motta, e o diretor da Divi-
são de Desenvolvimento 
Institucional (DDI), Luiz 
Targino, participarão da 1ª 
Reunião Preparatória para 
o IX Encontro Nacional do 
Poder Judiciário, que acon-
tece a partir de hoje até 07 
de maio, em Brasília. Promovida 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), a reunião busca promover o 
diálogo sobre temas estratégicos, 
etapa que antecede a elaboração 
de propostas de metas para 2016, 
prevista para o segundo semestre 
deste ano, além de analisar a estra-

tégia nacional do Poder Judiciário. 
Primeiro Grau – Dentro da pro-
gramação da Reunião Preparatória 
acontece a 1ª Reunião da Rede de 
Priorização do Primeiro Grau de Ju-
risdição, que tem por finalidade o 
compartilhamento de experiências 
e a construção de soluções e alter-
nativas para a efetivação da Reso-

lução CNJ nº 194/2014. O 
juiz federal Antônio José 
de Carvalho Araújo (JFAL), 
presidente da Associação 
dos Juízes Federais da 5ª 
Região (Rejufe), acom-
panhará os dois dias de 
reunião, representando a 
Região.  De acordo com o 
Relatório Justiça em Nú-

meros, o primeiro grau é o seg-
mento mais sobrecarregado do 
Poder Judiciário. O evento tem 
como público-alvo os presidentes 
de todos os tribunais, os integran-
tes da Rede de Governança Cola-
borativa e da Rede de Priorização 
do Primeiro Grau. 

Um dia dedicado a elas. Na 
próxima sexta-feira (08), na Sala 
das Turmas Sul, às 10h, o TRF5 
promove uma homenagem ao 
Dia das Mães. O evento começa 
com uma palestra da nutricio-
nista Sílvia Lobo, sobre alimen-
tação saudável no cotidiano. Em 

seguida, haverá uma apresenta-
ção da Orquestra Criança Cidadã, 
além de sorteio de três brindes 
especiais para as participantes: 
01 spa em casa, que contempla a 
orientação nutricional para 30 dias, 
mais a alimentação fornecida pela 
Prodieta para 10 dias; 01 consul-

ta de reeducação alimentar, que 
contempla orientação nutricional 
para 30 dias; e 01 pacote semanal 
de alimentação, que contempla 
alimentação de baixa caloria do 
almoço e jantar para 07 dias. O 
evento é extensivo a todos os 
servidores.

O desembargador 
federal Vladimir 
Souza Carvalho to-
mou posse, na se-
mana passada, como 
desembargador 
eleitoral substituto 
do Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernam-
buco (TRE-PE), para 
o biênio 2015-2017. 
A solenidade foi rea-
lizada na Presidência do TRE-PE, e 
contou com a presença do presi-
dente do TRF5, desembargador 

federal Marcelo 
Navarro. “Estou 
tendo a oportuni-
dade de voltar à 
matéria do Elei-
toral, já que esta 
experiência se 
soma ao fato de 
ter passado pelos 
TREs do Piauí e 
de Sergipe. É uma 
grande honra 

integrar o TRE de Pernambuco”, 
agradeceu Carvalho. (com infor-
mações da Ascom/TRE-PE)

O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) promove, nos dias 28 e 29 de 
maio, o II Seminário de Planeja-
mento Estratégico Sustentável do 
Poder Judiciário, com o objetivo 
de contribuir para o aprimora-
mento da gestão socioambien-
tal no planejamento estratégico 
dos tribunais e de outros órgãos 
públicos. A primeira edição do 
evento, realizada em 2014, em 
parceria com o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), reuniu mais 
de 300 representantes de diversas 

instituições públicas e de tribunais 
de todo o país. Durante o encon-
tro serão abordados temas como 
sustentabilidade na Administração 
Pública, legislação ambiental, ges-
tão hídrica no Brasil, inserção de 
critérios de sustentabilidade nas 
compras públicas, consumo cons-
ciente e eficiência energética. Os 
interessados já podem se inscre-
ver, enviando email para eventos@
stj.jus.br, com os seguintes dados: 
nome completo, instituição onde 
trabalha, cargo, telefone e email.


