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Seção Judiciária 
da Paraíba sem 
expediente hoje

TRF5 lança Programa de Exames Periódicos de Saúde

Pernambuco Dá Sorte

Encontro discute Plano Nacional de 
Capacitação para servidores da JF 

de Agosto5
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SOSERVI

Aniversariantes

erá realizado 
hoje e amanhã 

(6/08), na sede do 
Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF), 
em Brasília, o En-
contro Técnico das 
áreas de Capacita-
ção de servidores 
da Justiça Federal. 
Esta é a segunda 
reunião do ano 
para tratar do 
Plano Nacional de 
Capacitação (PNC) 
para esses servidores federais. O 
PNC é atrelado ao planejamento 
estratégico e à política de capaci-

tação do CJF, em 
cumprimento às 
disposições cons-
tantes da Resolu-
ção nº 536/2006-
CJF, que instituiu o 
Programa Perma-
nente de Capacita-
ção dos servidores 
da Justiça Federal. 
Uniformização 
– Durante o En-
contro, serão abor-
dados assuntos 
como divergências 

nas tabelas de remuneração por 
encargos de curso, bem como 
concursos envolvendo servidores 

e magistrados da Justiça Federal. 
O objetivo do evento é esclarecer 
dúvidas para alcançar a uniformi-
zação na execução desses nor-
mativos e buscar soluções para 
minimizar os riscos institucionais, 
além de zelar pela eficiente gestão 
administrativa e orçamentária da 
Justiça Federal. Também serão de-
batidas questões práticas, visando 
a produzir um documento técni-
co balizador sobre o tema para 
a Justiça Federal, para o biênio 
2015-2017. A diretora do Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH) do TRF5, Soraya 
Portugal, participará do encontro, 
representando o Tribunal.

Será lançado hoje, às 11h, na Presidência do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região– TRF5, o 
Programa de Exames Periódicos de Saúde. O ob-
jetivo é promover, prevenir e acompanhar a saú-
de de magistrados e servidores do Tribunal. Os 
exames serão solicitados pelos profissionais do 
Núcleo de Assistência à Saúde (NAS) e realiza-

dos, preferencialmente, no mês em que o magis-
trado ou servidor fizer aniversário, sem nenhum 
ônus. Por aniversariarem neste mês, o desembar-
gador federal Rogério Fialho e o servidor Janilton 
José de Oliveira serão os primeiros a receber as 
requisições de exames, durante o lançamento do 
programa.

O Via Legal desta quarta-feira 
mostra como ficou a situação 
de um grupo de apostadores 
do Recife que comprou títu-
los de capitalização e acabou 
no prejuízo, pois o sorteio não 
foi realizado. O motivo é que a 
empresa Pernambuco Dá Sorte, 
que vendia os bilhetes, virou um 
dos alvos da Operação Trevo, 
da Polícia Federal. Uma série de 
irregularidades foi descoberta 
e, entre as acusações, está a de 
prática de jogo do bicho e ex-
ploração de máquinas caça-ní-
queis. Já foram cumpridos diver-
sos mandados de prisão, busca e 
apreensão, além de determina-
ção de bloqueio de valores. Con-
fira esta e outras reportagens no 
Via Legal, que é exibido pela TV 
Justiça, às 21h30 (quartas-feiras), 
7h30 (quintas-feiras), 12h (sába-
dos) e às 5h (segundas-feiras). 
Assista também na TV Cultura, 
na TV Brasil e pela internet, no 
www.youtube.com/programaVia-
Legal.

A sede da Justiça Federal na Paraí-
ba, em João Pessoa, não terá ex-
pediente nesta quarta-feira (5). O 
motivo é o feriado de comemora-
ção do aniversário da cidade, pre-
visto na Lei Municipal nº 8.805/99. 
Casos urgentes serão atendidos 
pelo plantão judiciário, por meio 
do telefone (83) 99982.3061. As 
Subseções Judiciárias de Campina 
Grande, Sousa, Monteiro, Guarabi-
ra e Patos funcionam normalmen-
te. Os prazos processuais serão 
prorrogados para o primeiro dia 
útil seguinte.


