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ontagem regressiva para o 
início da III Olimpíada da 
Justiça Federal na 5ª Região, 

que acontecerá no Círculo Militar, 
na cidade do Recife, nos dias 9, 
10 e 11 de novembro. A novidade 
desta edição, definida no Con-
gresso Técnico realizado na sema-
na passada pelo Comitê Olímpico, 
é que haverá um passeio ciclístico 
que percorrerá o entorno do clu-
be, seguindo o mesmo percurso 
da corrida e da caminhada. De 
acordo com o gerente do Proje-
to da Olimpíada, Geraldo Alves, 
os ciclistas sairão às 7h, do dia 
11/11, da frente do Círculo Mi-

litar e, na sequência, será dada 
a largada da corrida (5 e 10km). 
Em seguida, largam os atletas 
que farão a caminhada dos 5km. 
Geraldo informou que serão dis-
ponibilizadas, no local do evento, 
bicicletas para o passeio ciclístico, 
mediante aluguel, com reser-
va antecipada. “Os interessados 
deverão fazer reserva prévia da 
bicicleta, junto às empresas Ciclo 
Adventure e Rocha Locadora. Res-
salto que a quantidade de bici-
cletas é limitada, ou seja, quanto 
mais rápido o interessado entrar 
em contato com as empresas ci-
tadas, melhor”.

Informações sobre os aluguéis:
CICLO ADVENTURE - Falar com Francisco
Tel.: 81-3125.0875; 81-9965.7717
Valor: R$ 20,00 (bicicleta e capacete).
ROCHA LOCADORA - Falar com Hugo
Tel.: 81-8836.2530; 81-9698.1000
Valor: R$ 30,00 (bicicleta e capacete).

Os novos juízes federais tiveram, 
ontem, uma oportunidade espe-
cial: fazer testes de câmera. Du-
rante todo o dia, eles participa-
ram da última etapa dos debates 
voltados para a relação entre 
Mídia e Judiciário. Ministrado 
pelas jornalistas Roberta Bastos 
e Dione Tiago, da assessoria de 
Comunicação do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), os novos 

juízes puderam avaliar quesitos 
como voz, postura e objetividade. 
“Essa prática é válida, pois permite 
uma aproximação com a mídia, 
além de podermos treinar e perce-
ber nossos erros”, afirmou a juíza 
federal substituta Iaci Rolim. Mas 
não só: o Media Training também 
proporcionou conhecimentos 
sobre a importância da televisão, 
através da palestra “Técnicas de 

comunicação: mídia televi-
siva”, ministrada por Juliano 
Domingues, do Via Legal, 
e da maior aproximação 
entre essas duas áreas do 
conhecimento, por meio 
de um vídeo sobre as bar-
reiras de linguagem entre 
os operadores do Direito e 
da Imprensa, com depoimentos 
de jornalistas, como Carlos Nasci-

mento, Márcio Chaer e Heródo-
to Barbeiro, e de magistrados, 
como o ministro Gilson Dipp.

Rogério Fialho representa TRF5 no 
VI Encontro Nacional do Judiciário 
Sergipe sediará, nos dias 5 e 6 de 
novembro, o VI Encontro Nacio-
nal do Judiciário, promovido pelo 
CNJ. O evento tem como objetivo 
debater o planejamento e a ges-
tão do Poder Judiciário nacional, 
revisar e propor novas metas es-
tabelecidas nos encontros ante-
riores, além de definir ações prio-
ritárias e oportunizar trocas de 
experiências entre os dirigentes 
da Justiça Brasileira. Participarão 

do Encontro presidentes, vice-
-presidentes e corregedores de 
todos os tribunais do país, além 
de conselheiros e juízes auxiliares 
do CNJ. O TRF5 será representa-
do pelo vice-presidente da Corte, 
desembargador federal Rogério 
Fialho. O Encontro será realizado 
no Tribunal de Justiça de Sergipe, 
com o apoio da Seção Judiciária 
de Sergipe (SJSE), do TRE/SE e do 
TRT da 20ª Região.

III Olimpíada terá passeio ciclístico

Mais de R$ 2 milhões são arrecadados 
em leilão da Justiça Federal na Paraíba
Um total de R$ 2.372.397,00 foi o 
montante arrecadado após a fina-
lização do último leilão judicial de 
2012 da Justiça Federal na Paraí-
ba, realizado na última sexta-feira 
(26), nos auditórios da sede e das 
subseções de Campina Grande, 
Sousa e Monteiro. O total do va-
lor dos bens arrematados nesta 2ª 
data (R$ 1.826.397,00), somado ao 

primeiro 
dia do 
evento, 
no últi-
mo dia 
16 (R$ 
546 mil), 
resultou 
em mais de 
R$ 2 milhões.


