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O

Pleno aprova alteração nas datas da correição na SJPE

de Outubro

SEGUNDA

COR promove ajustes na programação 
da V Olimpíada da JF da 5ª Região

s atletas inscritos para a 
V Olimpíadas da Jus-

tiça Federal da 5ª Região 
devem ficar atentos às 
alterações da programação 
esportiva. Os ajustes foram 
feitos durante o Congres-
so Técnico da Competição, 
realizado no último dia 4, 
pelos membros do Comitê 
Olímpico Regional (COR). As 
mudanças ocorreram nos dias 
e horários de três modalidades. 
O Torneio de Xadrez foi antecipa-
do das 14h para às 13h do sábado 
(28/10). Já a competição de Quei-
mado feminino foi remanejada do 

Capacitação sobre Licitações 
Sustentáveis começa hoje

Servidores participam de treinamento 
no TRF4

AniversariantesO Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 
aprovou, na última quarta-feira 
(11/10), por unanimidade, al-
teração nas datas da correição 
ordinária, para o biênio 2017-
2019, a ser realizada na Seção 

domingo para o sábado (28/10), às 
16h. Por fim, o Torneio de Futebol 

Juiz Federal Walter Nunes 
da Silva Júnior

SJRN 
Tiago Silva Fernandes
SERVIS

Corregedoria Regional irão 
analisar os processos físicos no 
período de 6 a 23 de novem-
bro, enquanto os processos 
virtuais/eletrônicos serão cor-
reicionados entre os dias 4 a 15 
de dezembro.

Judiciária de Pernambuco (SJPE). 
A previsão é de que os processos 
das varas localizadas no Recife 
sejam os primeiros a passar pela 
correição. O corregedor-regional 
do TRF5, desembargador fede-
ral Paulo Cordeiro, e a equipe da 

Brinquedoteca – O Centro 
Judiciário de Solução Con-
sensual de Conflitos e Ci-
dadania (Cejusc), da Justiça 
Federal na Paraíba (JFPB), 
inaugurou, na última sexta-
-feira (13), uma brinquedote-
ca. O espaço será destinado 
a crianças que acompanha-
rem pais ou responsáveis 
durante as audiências de 
conciliação, na sede do ór-
gão, em João Pessoa. O de-
sembargador federal Rogério 
Fialho esteve presente para 
prestigiar a inauguração.

de Salão feminino irá iniciar às 
13h30 do domingo (29/10), 
e não mais às 11h. Todas as 
informações sobre a com-
petição estão disponíveis no 
Portal Olímpico, na intranet 
(www.intranet.trf5.gov.br). 
Números – Para esta edi-
ção foram inscritos cerca 

de 400 atletas, sendo: 133 
(JFPE), 115 (TRF5), 48 (JFAL), 

48 (JFPB), 32 (JFRN), 19 (JFSE), 
6 (JFCE). Destes, seis são para-

tletas, servidores do TRF5 e das 
Justiças Federais de Pernambuco e 
da Paraíba. Os terceirizados so-
mam 29 inscritos.

Tem início, hoje (16), na Sala Ca-
pibaribe, no 1º andar do edifício 
sede do TRF5, a capacitação do 
Projeto Nacional Licitações Sus-
tentáveis. O evento, promovido 
pela Advocacia-Geral da União 
(AGU), será realizado até amanhã 
(17). Participam das exposições 
servidores, gestores públicos, 

Os servidores da Subsecretaria 
de Pessoal, Emmanuelle Izídio e 
Francisco Carvalho, participam, de 
hoje (16) até a próxima quarta-
-feira (18), de treinamento para 
utilização do Sistema de Gestão 
de Pessoas adotado pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região. A 
expectativa é que o modelo seja 
implantado não apenas no TRF5, 
como também em outros TRFs. O 

estudantes 
e profissio-
nais da área. 
O presidente 
do TRF5, de-
sembargador 
federal Mano-
el Erhardt, comparecerá à abertura 
do evento, que acontece às 8h.

treinamento é realizado em Porto 
Alegre/RS. 


