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Aniversariantes

Dia Mundial da Água

Sergipe é o terceiro estado de
abrangência do TRF5 beneficiado
pelo programa Casas de Justiça e
Cidadania, desenvolvido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A implantação do programa ocorreu
na tarde da última sexta-feira, em
Aracaju. O evento contou com a
presença do presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do CNJ,
ministro Gilmar Mendes, além de
autoridades do meio jurídico, político e
empresarial sergipano. No início deste
mês, o Programa foi implantado no Rio
Grande do Norte e no Ceará em
cerimônias que contou com a
participação do presidente do TRF5,

Aracaju recebe Casa de Justiça
e Cidadania

desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria. O programa Casas de
Justiça e Cidadania foi incorporado pelo
CNJ em dezembro do ano passado, para
o desenvolvimento de ações de
voluntariado, de participação do cidadão
na solução de problemas sociais e a sua
aproximação com o Poder Judiciário.

O programa Ginástica Laboral, iniciado
na semana passada, contou com
grande adesão dos servidores. O Setor
de Apoio ao Bem-estar e Qualidade de
Vida (SaBemQ) da DIAP lembra que as
sessões de ginástica serão realizadas
duas vezes por semana, em todos os
setores do edifício-sede e anexos, de
segunda a quarta-feira, cada uma com
10 minutos de duração.

Ginástica Laboral é bem recebida no Tribunal

O desembargador
federal Francisco
Barros Dias vai
ministrar, de 29 de
março a 21 de
junho, o curso de
atualização em
Processo de
Execução Civil,
dirigido para
advogados, juízes, promotores,
procuradores, assessores jurídicos,
servidores públicos e estudantes de
Direito. As aulas serão realizadas nas
segundas-feiras, das 19h às 21h30, no
Empresarial Cais (Bairro do Recife).
Informações: (81) 9245-9027.

Atualização em
Processo de
Execução Civil

Os servidores do TRF5 Ivone Monteiro de
Albuquerque (2ª Turma) e José Carlos de Souza
Silva (Controle Interno) foram classificados na
seleção para conciliadores voluntários da
Justiça Federal em Pernambuco. Na mesma
seleção, a estagiária Natália Porto Jardim
(gabinete da desembargadora federal Margarida
Cantarelli) foi aprovada como suplente.

Novos conciliadores
da SJPE

Dia de
conscientização
O mundo comemora hoje o Dia da
Água lembrando medidas de
preservação e sustentabilidade

ambiental. O Comitê Socioambiental do
TRF5 reforça a mensagem de que é
preciso utilizar a água de maneira
responsável, evitando desperdícios.
Ações simples como fechar a torneira
ao escovar os dentes e ao fazer barba,
não tomar banhos demorados, manter a
válvula de descarga do vaso sanitário
sempre regulada e não usar o vaso
como lixeira ou cinzeiro, podem fazer
diferença. Mais informações sobre o
uso consciente da água podem ser
obtidas através do site
www.planetasustentavel.abril.com.br.

José Carlos, Ivone e Natália
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