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a próxima sexta-feira 
(7), a partir das 14h, 
começa a II Olimpíada 

da Justiça Federal da 5ª Re-
gião, no Círculo Militar do 
Recife (Boa Vista). O evento 
teve sua primeira edição 
em 2008, atendendo ape-
nas aos servidores da Justi-
ça Federal de Pernambuco 
(JFPE) e, desde 2010, o 
TRF5 e todas as seções ju-
diciárias da 5ª Região ade-
riram à atividade. Esse ano, 
494 servidores se inscreveram nas 
14 modalidades oferecidas. “É um 
momento de integração. A olimpí-
ada possui o objetivo de promover 
o bem-estar e o encontro entre os 
magistrados e servidores da 5ª Re-
gião, estreitando as relações entre 
os colegas de trabalho”, incentiva 
o gerente da Olimpíada Regional, 
Geraldo Alves. 
Infraestrutura – Equipe de saúde, 
ambulância, equipamentos de som, 
telão, troféu, medalhas, camisas 
e mesa de frutas. O TRF5, através 
da Diretoria de Desenvolvimento 

Institucional, vinculada à Diretoria 
Geral, e da Secretaria Administra-
tiva, está cuidando de vários deta-
lhes para que todos saiam ganhan-
do das Olimpíadas, sobretudo no 
quesito participação. Para cuidar da 
saúde dos competidores, o Grupo 
Líder Seguros e Benefícios vai dar 
apoio durante toda a competição, 
inclusive na corrida de rua. Essa 
modalidade também contará com 
o apoio da CTTU e do BPTran. À 
Labor Eventos Esportivos caberá 
cuidar de toda a parte logística da 
competição. Além da mesa de fru-
tas, o TRF5 vai disponibilizar água 

para os atletas e o Restaurante do 
Círculo Militar estará aberto para as 
outras refeições. A Divisão de Co-
municação Social do TRF5 também 
participará da Olimpíada, fazendo 
toda a cobertura jornalística. A 
II Olimpíada da 5ª Região conta 
com o patrocínio do Sistema de 
Cooperativas de Crédito do Brasil 
(Sicoob), do Sindicato dos Traba-
lhadores da Justiça Federal no CE 
(Sintrajuf – CE) e do Sindicato dos 
Servidores do Poder Judiciário Fe-
deral e MPU em Alagoas (Sindijus – AL). 

Contagem regressiva: II Olimpíada da 
Justiça Federal da 5ª Região começa dia 7

Os juízes federais Janilson 
Bezerra de Siqueira (JFRN) e 
Rogério Gonçalves de Abreu 
(JFPB) foram indicados pelo 
TRF5 para compor a Turma 
Nacional de Uniformização da 
Justiça Federal (TNU). Os ma-
gistrados são membros efetivos 
da Turma Recursal dos Juiza-
dos Especiais Federais de suas 
respectivas seções judiciárias e 
vão representar o TRF5 na TNU 
no biênio 2011/2013. A Tur-
ma Nacional é presidida pelo 
corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro João Otávio 
de Noronha, e composta por 
juízes federais provenientes das 
turmas recursais dos juizados, 
sendo dois de cada região. 

TRF5 indica novos 
integrantes da TNU

Começou ontem, e segue até a 
sexta-feira (7/10), na sede da Justi-
ça Federal em Pernambuco (JFPE), 
o ciclo de conciliação do Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH), 
voltado para os mutuários do Con-
domínio Residencial Boa Viagem II. 
Nesse período, serão contempla-
dos 261 mutuários convocados 
pela Empresa Gestora de Ativos 
(Emgea) da Caixa Econômica Fe-
deral. A negociação beneficiará os 
mutuários originais ou os cessioná-
rios/ocupantes, desde que munidos 
de procuração pública conferindo 
poderes sobre o imóvel.

Conciliação para 
condomínio na JFPE

O vice-presi-
dente do TRF5, 
desembargador 
federal Rogério 
Fialho Moreira, 
integrou a equi-
pe da Justiça Fe-
deral na Paraíba 
durante o Torneio de Tiro Vidal 
de Negreiros, realizado pelo 15º 
Batalhão de Infantaria Motori-
zado, no último sábado (1º/10). 

Rogério Fialho participa de torneio de tiro
A arma utilizada 
foi a pistola glo-
ck, calibre .380 e 
participaram da 
competição ma-
gistrados, servi-
dores, policiais 
militares e oficiais 

da reserva do Exército. O 1º colo-
cado geral do torneio foi o juiz fe-
deral substituto Gustavo Gadelha, 
da Subseção de Campina Grande.


