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Estudantes de 
Direito no TRF5 

omeçam na próxima se-
gunda-feira (3/09) as inscri-
ções para a III Olimpíada da 

Justiça Federal da 5ª Região. Os 
interessados poderão fazer suas 
inscrições pela intranet das se-
ções judiciárias ou pela internet 
do TRF5. As competições serão 
realizadas no período de 9 a 11 de 
novembro, em espaço poliespor-
tivo, ainda não definido, no Reci-
fe. O evento, que reúne diversos 
atletas do TRF5 e das seis seções 

judiciárias, é um projeto 
do Planejamento Estra-
tégico do TRF5 aprovado 
pelo Pleno, que tem por 
finalidade promover a 
integração, através do 
intercâmbio desportivo 
entre os magistrados, 
servidores e estagiários 
da JF na 5ª Região, bem 
como favorecer oportunidades 
para melhoria do clima organiza-
cional. Na última edição, o evento 

O capitão da Polícia Militar de 
Pernambuco, Luciano Nunes da 
Silva, do Batalhão de Trânsito, 
ministrou, ontem, no TRF5, pa-
lestra sobre “Direção Defensiva e 
Manutenção Preventiva: Funcio-
namento detalhado do motor”. O 
evento fez faz parte do Seminá-
rio de Atualização em Segurança 
Institucional, promovido pelo 
Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH). Os 
participantes ouviram exemplos 

concretos de situações de risco 
de acidentes, vivenciadas pelo 
palestrante. O capitão explicou 
noções básicas de mecânica, 
direção defensiva, conhecimento 
da lei seca, entre outros temas 
pertinentes à segurança.

Um grupo de 30 alunos do 7º 
ao 10º período do curso de 
Direito da Faculdade Estácio 
visitou ontem o Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - TRF5. 
Acompanhados pela professora 
Mércia Ferraz Vasconcelos, os 
alunos assistiram a um vídeo 
institucional, visitaram o Pleno 
e a Presidência, onde puderam 
conferir o Memorial do TRF5 
e, ao final, o heliponto. A visita 
contou pontos para as horas 
práticas jurídicas que os alunos 
devem cumprir.

Termina amanhã (31) o prazo 
para os estudantes universitários, 
que estagiam no Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - TRF5, 
apresentarem o comprovante de 
matrícula relativo ao segundo 
semestre letivo de 2012. O do-
cumento deverá ser entregue ao 
Setor de Acompanhamento de 
Estágio de Nível Superior. Em vir-
tude da greve nas Universidades 
Federais, o prazo para os estu-
dantes da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), Universi-
dade Federal Rural de Pernambu-
co (UFRPE) e Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
de Pernambuco (IFPE) será am-
pliado e o documento deverá ser 
entregue até 10 dias após a efe-
tivação da matrícula. Informações 
9835.

Até amanhã, os profissionais da 
área de contabilidade podem 
regularizar sua situação junto ao 
Conselho Regional de Contabili-
dade do Ceará (CRC/CE). A opor-
tunidade está sendo oferecida por 
meio de um Mutirão de Concilia-
ções, que desde a última terça-
-feira (25) está sendo realizado na 
Justiça Federal no Ceará (JFCE). 
Durante o mutirão, que acontece 
em acontece em parceria com o 

CRC/CE, o contabilista, que te-
nha ou não Processo de Execução 
Fiscal ajuizado em seu nome, pode 
negociar o pagamento de sua dívi-
da (à vista ou parcelada) com des-
contos no total do valor devido.

reuniu aproximadamente 500 atle-
tas, que disputaram medalhas em 
diversas modalidades.


