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Aniversariantes

TERÇA

Meio Ambiente
A reciclagem de papéis, vidros, plás-
ticos e metais reduz a utilização dos 

aterros sanitários. Os maiores be-
neficiados são o meio ambiente e a 

saúde da população.

A
TRF5 promove treinamento do PJe em Natal

Encontro discute Glossário das Metas 
de 2013

SIAP promove requalificação dos jardins 

JFPB realiza último Leilão Eficaz de 2012Estágio na JFCE 

Juiz Federal Walter Nunes 
da Silva Júnior

SJRN
Tiago Silva Fernandes
INTERFOT

Dia Mundial da Alimentação

dvogados e procuradores 
que precisam utilizar o 
Processo Judicial eletrô-

nico (PJe) têm até sexta-feira 
(19/10) para fazer a inscrição 
no treinamento que o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5, através da Secretaria Ju-
diciária, Subsecretaria de Tecno-
logia da Informação e INFOX, e 
a Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN) promovem nos dias 
23, 24 e 25/10. Serão duas turmas 
para advogados e uma para procu-
radores, todas no horário das 9 às 
12h, no auditório do edifício-sede 
da JFRN. As vagas serão distribuí-

das conforme ordem de inscrição. 
Os interessados deverão acessar a 
página www.jfrn.jus.br para fazer a 
inscrição. Para servidores, o treina-
mento teve início ontem. A capaci-
tação será realizada até o dia 26 de 
outubro, sendo duas turmas (PJe 

avançado e PJe básico), além de 
módulo específico para oficiais 
e para servidores da Contadoria 
e do Protocolo. Para os magis-
trados serão duas turmas no 
dia 22/10, uma pela manhã e a 
outra no turno da tarde.   
Obrigatoriedade – A partir do 
dia 29 de outubro, o uso do 
Processo Judicial eletrônico para 

os procedimentos ordinários, seus 
incidentes processuais e ações 
conexas será obrigatório na sede 
da JFRN, em Natal, última sede 
da Justiça Federal da 5ª Região a 
receber o treinamento e a adotar a 
obrigatoriedade do PJe. 

A Subsecretaria 
de Infraestrutura 
e Administração 
Predial (SIAP) pro-
moveu a requalifi-
cação paisagística 
da área frontal do 
prédio da amplia-
ção do TRF5. De 
acordo com a SIAP, 
na obra foram uti-
lizados pedriscos, 
seixos e argila ex-
pandida que foram 
colocados ao redor 
das árvores. A ini-

ciativa, na opinião 
da supervisora do 
setor de Paisagis-
mo da SIAP, Flávia 
Bello, mantém a 
drenagem e facilita 
a limpeza do local. 
“Além de deixar a 
área mais bonita, 
o uso de pedras, e 
não de gramas, vai 
facilitar o trabalho 
de manutenção do 
jardim e propor-
cionar economia 
de água”.

Hoje, a Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) realiza o último Leilão Ju-
dicial Unificado de 2012. O leilão 
reúne bens relativos a 
processos que tramitam na 
5ª, 8ª e 10ª varas federais. 
Entre eles, estão terrenos, 
prédios, automóveis, além 
de computadores, cartei-
ras escolares, mesas para 
escritório, anéis de ouro, gabinete 
odontológico e freezer. O leilão será 
realizado, a partir das 9h, na sede 

da Subseção Judiciária de Campina 
Grande, e transmitido por meio de 
videoconferência, no auditório da 

Seção Judiciária da Paraíba, 
em João Pessoa, e na Sub-
seção Judiciária de Sousa.  
Os bens não arrematados 
por ocasião desse leilão fi-
carão disponíveis para ven-
da direta online, através do 

projeto Empório Judicial, abrigado 
em link específico no sítio eletrôni-
co da instituição (www.jfpb.jus.br).

Foram abertas ontem as inscri-
ções para o processo seletivo de 
estagiários de nível superior na 
Justiça Federal no Ceará. O está-
gio prevê uma carga horária de 
20 (vinte) horas semanais, me-
diante uma concessão de auxílio 
financeiro, auxílio transporte e 
seguro contra acidentes pesso-
ais. Podem participar alunos dos 
cursos de Administração, Arqui-
tetura, Biblioteconomia, Ciência 

Magistrados e servidores que atu-
am na área Gestão Estratégica, 
além de representantes dos 90 
tribunais brasileiros e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) se reú-
nem, nesta quarta-feira (17), para 
apreciar a pauta do 6º Encontro 
Nacional do Poder Judiciário. O 

evento ocorrerá, das 9h às 18h, na 
Escola de Magistratura Federal (ES-
MAF), em Brasília. Durante o encon-
tro, os participantes vão elaborar o 
texto final do Glossário das Metas 
de 2013. O 6º Encontro Nacional 
do Judiciário acontece nos dias 5 e 
6 de novembro, em Aracaju/SE.

da Computação/Sistemas de In-
formação/Computação, Ciências 
Contábeis, Comunicação Social/
Jornalismo, Direito, Engenharia 
Civil e Web Design.  As provas 
serão realizadas no dia 25 de 
novembro e as inscrições podem 
ser realizadas no site da organi-
zadora do concurso, Sawabona 
Concursos (www.sawabonacon-
cursos.com.br) até o dia 26 de 
outubro.


