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Últimos dias para entrega de documentos para participar da V Olimpíada da JF5 

de Outubro

TERÇA

Programação do Dia das Crianças 
promove animação e integração

uita diversão e 
alegria marca-

ram a tarde de on-
tem (9), com a reali-
zação da festa de Dia 
das Crianças, promo-
vida pelo Tribunal Re-
gional Federal da 5ª 
Região - TRF5. Cerca 
de 60 crianças, filhos 
de servidores e ter-
ceirizados do Tribu-
nal, participaram do 
evento.  As atividades 
começaram com a 
exposição de 50 trabalhos artís-
ticos, produzidos pelas próprias 
crianças. As obras ficaram expos-
tas no foyer do Pleno. Em seguida, 
os pequenos foram recebidos pelo 
presidente do TRF5, desembar-

Juiz auxiliar da 
Vice-Presidência

Cid Marconi representa TRF5 em posse

Aniversariantes

O Comitê Olímpico Regional 
(COR) da V Olimpíada da Justiça 
Federal da 5ª Região lembra aos 
atletas inscritos que é necessário 
entregar, até o dia 13/10, o ates-
tado médico de aptidão física e 

gador federal Manoel Erhardt, na 
Sala Capibaribe, que deu as boas-
-vindas, ressaltando a importância 
do momento para integração de 
todos. Em seguida, a criançada 
assistiu ao filme “Mini Einsteins – 
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cação Social/Editoração (4ª andar 
do TRF5). O termo de responsa-
bilidade pode ser obtido na área 
da Olimpíada na Intranet do TRF5, 
no link “Inscrições/ Item 4”. Mais 
informações pelo ramal 9045. Na 

a Cláusula Especial de Responsa-
bilidade Pessoal, documento que 
deve ser preenchido e assinado. A 
documentação deverá ser entre-
gue a Rachel Hopper, integrante 
do COR, na Divisão de Comuni-

última quarta-feira (4), os mem-
bros do Comitê e representan-
tes da empresa organizadora do 
evento promoveram o Congresso 
Técnico da competição. O encon-
tro foi realizado no edifício-sede 

do TRF5, por meio de videoconfe-
rência com os representantes das 
seccionais. O objetivo foi acertar 
os detalhes do regulamento da 
Olimpíada, bem como ajustar a 
programação das atividades. 

O Pleno do TRF5 
aprovou, na última 
quarta-feira (4/10), 
por unanimidade, 
a indicação do juiz 
federal Luiz Bispo da 
Silva Neto, da 20ª Vara Federal da 
Seção Judiciária de Pernambuco 
(SJPE), localizada no município de 
Salgueiro, para auxiliar nos traba-
lhos da Vice-Presidência do Tribu-
nal. A sugestão foi proposta pelo 
vice-presidente desta Corte, de-
sembargador federal Cid Marconi. 

O vice-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Cid Mar-
coni, representa o Tribunal, hoje 
(10), na posse dos novos con-
selheiros do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), que acontece 
em Brasília. A desembargadora 

Reunião  - O Comitê Ges-
tor do Código de Conduta 
da 5ª Região fez, na última 
quinta-feira (5/10), sua pri-
meira reunião. Na ocasião, 
foi confirmada a eleição do 
servidor Allyson Bezerra 
para presidir o colegiado. 
Também foram lidos o ato 
de constituição do comitê e 
toda a legislação pertinente.

do Tribunal de Justiça do Cea-
rá (TJCE), Maria Iracema Martins 
do Vale, e o juiz do Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina (TJSC), 
Márcio Schiefler Fontes, terão 
mandato de dois anos como inte-
grantes do CNJ.

Vão à Europa II”. De-
pois, pais e filhos se 
divertiram bastante 
com os truques do 
mágico Rodrigo Lima, 
que interagiu bastante 
com os participantes. 
Lanche – Depois de 
tanta energia, não po-
dia faltar um lanche, 
com as guloseimas 
que a garotada ado-
ra: pipoca, algodão 
doce, brigadeiros, 
bolo, cachorro quente 

e outras delícias. Para estimular a 
criatividade, as crianças receberam 
kits com desenhos e giz de cera 
para colorir. Ao final, os pequenos 
foram fotografados no cenário 
alusivo ao Dia das Crianças.


