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Cármen Lúcia reúne presidentes de TRFs

de Agosto

QUARTA

Inscrições para a V Olimpíada da JF5 
começam na próxima segunda

oi dada a larga-
da! No próximo 

dia 14, terão início 
as inscrições para 
a V Olimpíada da 
Justiça Federal na 
5ª Região, evento 
poliesportivo que 
reunirá magistrados, 
servidores e estagi-
ários do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª 
Região - TRF5 e das 
seções judiciárias 
vinculadas (Pernam-
buco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Alagoas e 
Sergipe), durante os dias 27, 28 e 29 
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AniversariantesCJF homenageia 
os primeiros 71 
juízes federais
do País

A presidente do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) e do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
ministra Cármen Lúcia, reuniu, na 
manhã de ontem (8), em Brasília, 
os presidentes dos cinco Tribu-
nais Regionais Federais (TRFs) 
para debater o Banco Nacional de 

de outubro. As ins-
crições podem ser 
feitas nas modalida-
des futebol society, 
futsal, queimado, 
basquete (street-
ball), vôlei 4x4, cor-
rida de rua (5km), 
caminhada (5km), 
tênis de mesa, tê-
nis de quadra, totó, 
dominó, sinuca, xa-
drez e natação, até 
o dia 4/09, no site 
do TRF5 (www.trf5.
jus.br) e na intranet 

dos órgãos participantes. 
Metas – A Olimpíada da Justiça 

Laurita Vaz; 
e os desem-
bargadores 
federais Ma-
noel Erhardt, 
Hilton Quei-
roz, André Fontes, Cecília Marcon-
des e Carlos Eduardo Thompson 

ções são criminosos condenados 
pela Justiça Federal por tráfico in-
ternacional de drogas, que operam 
suas organizações de dentro dos 
presídios. Participaram do encon-
tro a presidente do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) e do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), ministra 

Josely Merces de Melo Santana
Gab. Des. Fed. Élio de Siqueira Filho
Moacir Ernesto da S. Neto 
INDRA 
Sebastião Públio Albuquerque Neto
INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOSO Conselho da Justiça Federal 

(CJF) homenageou, na segun-
da-feira (7), os 71 primeiros 
juízes federais do Brasil. Os 
magistrados foram empossa-
dos em 1967, após a reinstala-
ção, no País, da Justiça Federal 
de primeira instância, que este 
ano completa seu Jubileu de 
Ouro. Da Justiça Federal na 
5ª Região, foram homenage-
ados os juízes federais Arthur 
Barbosa Maciel, Adaucto José 
de Melo, Orlando Cavalcanti 
Neves e Emerson Câmara Ben-
jamim (todos in memoriam).  O 
evento buscou resgatar a me-
mória institucional e fomentar 
o conhecimento sobre seus 
principais personagens. Todos 
os homenageados receberam 
uma placa de honra e uma pu-
blicação especial comemorati-
va ao Jubileu de Ouro, conten-
do a biografia e os respectivos 
termos de posse dos pioneiros 
da Justiça Federal.

Faculdade de Olinda 

Monitoramento de Prisões (BNMP 
2.0), projeto a ser implantado em 
todo país. Segundo a ministra, a 
Justiça Federal é essencial nesse 
projeto, considerando a expansão 
e o fortalecimento das organiza-
ções criminosas transnacionais, vis-
to que muitos dos líderes das fac-

Federal na 5ª Região é um projeto 
institucional que visa promover a 
integração, por meio de práticas 
esportivas, entre magistrados e 
servidores da Justiça Federal na 5ª 
Região. A realização do evento fa-
vorece o cumprimento do objetivo 
estratégico “Desenvolver o poten-
cial humano nos órgãos da Justiça 
Federal”, estabelecido no Planeja-
mento Estratégico da Justiça Fe-
deral, cujo propósito é fortalecer o 
grau de satisfação no ambiente de 
trabalho, promovendo políticas de 
gestão de pessoas que contribuam 
para o bem-estar de magistrados 
e servidores e para a melhoria do 
clima organizacional.

A ANSERJUFE informa que mantém 
convênio com a FOCCA (Faculdade 
de Olinda) e oferece aos associa-
dos descontos de 20% a 40% nas 
mensalidades dos cursos de Direito, 
Administração, Ciências Contábeis, 
Letras - Licenciatura, Arquitetura e 
Urbanismo; Gestão Comercial, Ges-
tão de Recursos Humanos, Logísti-
ca, Produção Publicitária e Design 
de Interiores – tecnólogos e pós-
-graduação. Os descontos variam 
de acordo com as turmas e turnos, 
sendo de 20% a 40%, e beneficiam 
também portadores de diploma e 
moradores da cidade de Olinda. A 
declaração de desconto deve ser 
solicitada através do e-mail conve-
nios2@anserjufe.org.br. A unidade 
está localizada na Rua do Bonfim, 
37, Carmo, Olinda. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo tele-
fone (81) 3366-3696 ou através do 
site: www.focca.com.br/

Flores, respectivamente presiden-
tes dos TRFs 5, 1, 2, 3 e 4. 


