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O

Corregedoria do TRF5 realiza correição ordinária na JFPE 

Vladimir Carvalho 
doa livro à Biblioteca

Gravação da caneca

de Outubro

SEGUNDA

Semana do Servidor: prazos de inscrições 
nas mostras estão terminando

Aniversariantes

Juíza Federal  
Iaci Rolim de Souza

SJCE
Mara Lúcia de Carvalho Calixto 
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Graciene Monteiro de Lima 
Gab Des Fed Rubens Canuto Neto
Vitor Augusto dos Anjos Ribeiro 
Núcleo de Jurisprudência
Thiago Gomes da Silva 
Gab. Des. Fed. Roberto Machado
Maurício dos Santos 
SERVIS

s interessados em participar 
das atividades comemorati-

vas ao Dia do Servidor Público do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 devem ficar aten-
tos para as datas de término das 
inscrições. Quem quiser expor 
trabalhos artísticos, por exem-
plo, terá até amanhã (18) para 
entrar em contato com a diretora 
do Núcleo de Cerimonial, Clara 
Moreira (ramal 9020). A exposi-
ção dos trabalhos será realizada 
a partir da próxima quinta-feira 
(20/10). Já o JurisChef (Master-
Chef da 5ª Região), que premiará 
os três melhores pratos, terá suas 
inscrições encerradas na próxima 
sexta-feira (21). A competição 
será realizada no dia 25/10, sob a 

coordenação do diretor da Sub-
secretaria de Orçamento e Finan-
ças, Sebastião Campelo (ramal 
9338). Os interessados em mos-
trar seus dons no Show de Talen-
tos, que acontece no dia 24/10, 
devem se apressar, pois o prazo 
de inscrição vai até quarta-feira 
(19), com o DJ Nando (ramal 
9483). 
Atrações - A programação 
da Semana do Servidor TRF5 
contempla muitas atrações, 
que ocorrem de 20 a 27/10. 
Na próxima quinta-feira, às 9h, 
o desembargador federal Rogé-
rio Fialho Moreira se reúne com 
os 19 presidentes de sindicatos 
e associações de servidores vin-
culados à Justiça Federal na 5ª 

A Corregedoria Regional do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 inicia, hoje (17), a correição 
ordinária nos processos físicos da 
Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE). Os primeiros processos a 

serem correicionados serão os loca-
lizados nas varas federais do edifí-
cio-sede da JFPE, situado na cidade 
do Recife. A correição está prevista 
para ser realizada até o dia 27 de 
outubro. As varas do interior serão 

correicionadas de 28 de novembro 
a 2 de dezembro e de 12 a 16 de 
dezembro. Já os processos virtuais 
serão analisados pela equipe da 
Corregedoria Regional durante o 
período de 14 a 25 de novembro. 

A Biblioteca 
do TRF5 re-
cebeu a do-
ação do livro 
“Teoria da 
Competência 
da Justiça 
Federal”, de 
autoria do 
desembar-
gador fede-
ral Vladimir 
Carvalho. A 
obra já está disponível para em-
préstimos.

Os interessados em gravar o 
nome na caneca, distribuída pela 
Seção Socioambiental do TRF5, 
poderão procurar o profissional 
de gravação que ficará à dispo-
sição do Tribunal, na próxima 
quarta (19), das 9h às 16h, no hall 
de entrada do TRF5.  O valor da 

Cooperação - O TRF5, a 
Seção Judiciária da Paraíba 
(JFPB) e o Tribunal Regio-
nal do Trabalho 13ª Região 
(TRT13/PB) assinaram, na 
manhã de sexta-feira (14), 
no gabinete da presidên-
cia da Corte Trabalhista, 
em João Pessoa/PB, a 
renovação do convênio de 
cooperação de prestação 
de serviços de perícia, avaliação e 
inspeção médica entre os órgãos do 
Poder Judiciário. Com a renovação, 
o TRT-PB continuará a disponibilizar 
uma junta médica para a realização 
de perícias dos servidores da Jus-

Região, no “Café com o Presiden-
te”. Às 16h, o bate-papo do presi-
dente será com os servidores. Em 
seguida, terá uma apresentação 
do humorista Jessier Quirino.

tiça Federal, visto que a JFPB não 
conta com médicos em seu quadro 
funcional. Em contrapartida, o TRF5 
viabilizará serviços médicos de vá-
rias especialidades aos membros e 
servidores do TRT-PB.

grava-
ção está 
sendo 
negocia-
do pela 
Seção 

Socioambiental. Informações: ra-
mais 9190 e 9191.


