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Comitê Olímpico divulga resultado 
final da III Olimpíada da JF5

Tércia Maria Araújo de Andrade Lima
Subsecretaria de Pessoal
Taynar de Kássia Ramalho dos Santos
Divisão de Comunicação Social

Terceira Turma faz 
sessão extraordinária

Gabinete faz campanha para arrecadar 
cestas básicas e água mineral

om um total de 19 meda-
lhas de ouro, a delegação do 
Tribunal Regional Federal da 

5ª Região-TRF5 conquistou o 1º 
lugar na III Olimpíada da Justiça 
Federal da 5ª Região, realizada nos 
dias 9, 10 e 11/11, no Círculo Mili-
tar do Recife. Além do maior nú-
mero de medalhas de ouro (fator 
de desempate), o Tribunal também 
se destacou no quadro total de 
medalhas da competição, com 
43 medalhas (11 a menos que no 
ano passado), sendo 19 de ouro, 
16 de prata e oito de bronze.  O 
segundo lugar ficou com a Sub-
seção Judiciária de Alagoas, que 
somou nove medalhas de ouro, 

oito de prata e seis 
de bronze. Já a cam-
peã do ano passado, 
a Subseção Judiciária 
de Pernambuco, ficou 
com sete de ouro (10 
a menos que no ano 
passado), 10 de pra-
ta e 12 de bronze. O 
resultado completo 
da III Olimpíada da JF 
(quadro de medalhas, 
classificação, resulta-
do por modalidade e 
as fotos do evento) está disponível 
no Portal Olímpico/banner Olimpí-
ada 2012. Confira abaixo o quadro 
de medalhas:

Os servidores do gabinete do 
desembargador federal Marce-
lo Navarro estão fazendo uma 
campanha para arrecadar cestas 
básicas e água mineral, que serão 
doadas à Fundação Terra. Quem 
quiser participar da campanha 
pode fazer a doação até o dia 20 
de dezembro, início do recesso, 
no próprio gabinete. A Funda-

ção Terra é uma entidade sem 
fins lucrativos, localizada na pe-
riferia de Arcoverde. Criada pelo 
Padre Airton Freire, a Fundação 
nasceu para ajudar a população 
que sobrevive do lixo e não conta 
com serviços básicos, como for-
necimento de água, eletricidade, 
esgotamento sanitário, escola e 
assistência médica.

O prefixo dos telefones da 
sede da Seção Judiciária de 
Pernambuco (SJPE) e dos Juiza-
dos Especiais Federais (avenida 
Dantas Barreto) mudou. Com a 
alteração, o prefixo 3229 pas-
sa para 3213, permanecendo 
as linhas telefônicas com os 
mesmos ramais. Já o núme-

Seção Judiciária de Pernambuco 
tem novo prefixo telefônico

O presidente em exercício da Ter-
ceira Turma, desembargador fe-
deral Luiz Alberto Gurgel de Faria, 
comunica que será realizada uma 
sessão extraordinária na próxima 
quinta-feira (6/12), às 9h, em subs-
tituição à sessão ordinária daquele 
mesmo dia, que se realizaria às 
14h. Participarão da sessão os de-
sembargadores federais convoca-
dos André Luis Maia Tobias Granja 
e Maximiliano Cavalcanti.

ro do PABX será alterado para 
3213-6000. Contudo, o prefixo 
3229 continuará a ser utilizado, 
simultaneamente, até o final do 
primeiro bimestre de 2013. De 
acordo com a SJPE, a mudança 
ocorreu em virtude da amplia-
ção do número de ramais, que 
passou de 300 para 1.500.

O analista judiciário José Francisco 
Fraga, que em janeiro começará a 

trabalhar na JFAL, deseja permutar 
para a JFPE ou TRF5. Contato (81) 

88871033 ou zefraga4@hotmail.com


