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Qualidade de vida: Asserjufe promove 
prática de exercício funcional no TRF5

CJF divulga resultado do Concurso Nacional de Remoção 2016

Cidadão Cearense 
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Lagarto

Juiz Federal Rodrigo Cordeiro 
de Souza Rodrigues – SJPB

João Pessoa
Alessandra Tauk dos Santos
Gabinete do Des. Fed. Manoel Erhardt
Mª Eduarda de Véras Souza Maia
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt
Mª Eduarda Gonçalves de Araújo Almeida
Secretaria Administrativa

Associação dos Servidores 
da Justiça Federal no Esta-

do de Pernambuco (Asserjufe-PE) 
está oferecendo, em parceria com 
o Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, serviço de atividade 
física do tipo funcional. Este tipo 
de exercício substitui o treino com 
máquinas de musculação, repro-
duzindo os movimentos naturais 
do corpo humano, como levantar, 
agachar, puxar, empurrar, saltar, 
dobrar, torcer, virar, andar e cor-
rer, preparando-o para atividades 
diárias. Os treinos serão com o 
professor Thiago, nas segundas e 

quartas-feiras 
nos horários 
das 19h às 
20h e das 20h 
às 21h. Já nas 
terças e quin-
tas-feiras, as 
aulas serão de 
manhã, das 7h 
às 8h. 
Reserva da 
vaga - A men-
salidade custa R$ 80 para asso-
ciados da Asserjufe e R$ 110 para 
os não associados. Como há uma 
quantidade máxima de 15 pessoas 

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) divulgou, na última segun-
da, o resultado final do Con-
curso Nacional de Remoção e 
Remoção sem permuta de 2016. 
No total, 98 servidores do País 
foram aprovados para uma nova 
lotação. O documento foi publi-
cado no Diário Oficial da União, 

tar na localidade para onde foi 
removido até o final do período 
de trânsito. A SGP orienta que os 
servidores aprovados entrem em 
contato com o novo órgão de 
lotação por meio dos endereços 
eletrônicos disponibilizados para 
envio dos requerimentos. (Com 
informações do CJF).

Seção 2, de ontem. Segundo a 
Secretaria de Gestão de Pessoas 
(SGP) do CJF, o período de trânsito 
terá início no dia da publicação do 
ato de remoção do servidor con-
templado, a ser expedido pelo res-
pectivo Tribunal Regional Federal. 
Do resultado final não cabe recur-
so e o servidor deverá se apresen-

O desembargador federal Élio 
Wanderley representou, ontem, o 
TRF5, em solenidade da Assem-
bleia Legislativa do Estado do 
Ceará, na sessão solene de entre-
ga do Título de Cidadão Cearense 
ao juiz federal Alcides Saldanha 
Lima, que é sergipano de nasci-

Pelo segundo ano consecutivo, a 
reunião anual do instituto de ino-
vação - CESAR ocorrerá no Pleno 
do Tribunal Regional Federal 5ª Re-
gião – TRF5, fortalecendo a parce-
ria entre as instituições. O Encontro 
CESAR 2016, evento fechado que 
celebra as conquistas do ano, vai 
ocorrer nesta sexta, a partir das 9h, 
e contará com as palestras do 
superintendente e do presidente 
do Conselho da Instituição, Sergio 

mento. Na foto, da esquerda para 
a direita, o presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral do Ceará, 
Antônio Abelardo Benevides de 
Morais,  Élio Wanderley,  o home-
nageado, e o procurador-geral 
daquele estado, Juvêncio Vascon-
celos Viana.

por horário, é necessário entrar 
em contato com a Asserjufe, com 
Cristiane, por meio do ramal 9581, 
para garantir a vaga. 

Cavalcante e Geber Ramalho, res-
pectivamente. No final da manhã, 
haverá apresentação da Orquestra 
Crescendo na Harmonia, que é 
apoiada pelo TRF5. 


