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Aniversariantes

TRF5 instala 31ª vara federal em Sobral/CE

Equipe do TRF5 conquista nove medalhas nos Jogos da JFRN

JFAL realiza
mutirão conciliatório

Ministro Geraldo Og 
Marques Fernandes

STJ
Arthur Nino Coelho Silva Fonseca
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Walber Nunes do Amaral
Tecnologia da Informação

a próxima quinta-feira, às 16h, o Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região –TRF5 inaugura a 

31ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sobral/
CE. A solenidade de instalação será comandada 
pelo presidente do TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, pelo vice-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Edilson Nobre, pelo diretor do 
Foro da Justiça Federal no Ceará (JFCE), juiz federal 
Leonardo Resende Martins, e pela titular da vara, 
juíza federal Maria Júlia Tavares do Carmo Pinheiro 
Nunes. Com a inauguração, a Subseção de Sobral 
contará com três varas federais (18ª, 19ª e 31ª), be-
neficiando a população de 41 municípios jurisdicio-
nados da Região Norte do Ceará.

A delegação do TRF5 con-
quistou, no último final de 
semana, nove medalhas 
(seis de ouro e três de pra-
ta), além do 4º lugar no IV 
Jogos Internos da Justiça 
Federal no Rio Grande do 
Norte. As medalhas foram 
conquistadas nas modalida-
des sinuca, natação e tênis 
de mesa. Os Jogos Internos 
da JFRN foram realizados 

nos dias 22, 23 e 24/11, 
no SESI Clube, em Natal. 
Participaram das competi-
ções os servidores/atletas 
Antônio Moacir Lisboa 
Giordano (totó e sinuca), 
Maria Alice Pinto Giorda-
no (natação e totó), Ge-
raldo Alves da Silva Júnior 
(natação e tênis de mesa) 
e Valfrido Batista Santiago 
Júnior (tênis de mesa).

A Justiça Federal em Alagoas (JFAL) 
realiza, amanhã e quinta-feira, um 
mutirão de audiências conciliató-
rias em processos da 5ª Vara de 
Execuções Fiscais, movidos por 
conselhos profissionais. O mutirão 
acontece das 8h às 18h, na sede da 
JFAL, em Maceió.

A desembargadora fede-
ral Margarida Cantarelli 
e o juiz federal Ivan Lira, 
durante o curso “Coope-
ração Jurídica Internacio-
nal”, ocorrido na semana 
passada, em Natal /RN. 
Na ocasião, Margarida 
Cantarelli proferiu pa-
lestra sobre “Cooperação 
internacional em tráfico 
de pessoas”.

A diretora da Secretaria Adminis-
trativa, Sorária Caio, e o diretor do 
Núcleo de Licitações e Contratos, 
Ricardo Bouwman, participam, hoje 
(26), da 1ª edição do “Diálogo Pú-
blico: Governança das Aquisições”, 
que acontece em Brasília. Promo-
vido pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), o evento tem como 
objetivo apresentar uma visão do 
órgão sobre o papel da alta Ad-
ministração com respeito à gover-
nança das aquisições, apresentar o 
instrumento de avaliação (questio-
nário “Perfil Governança das Aqui-
sições – ciclo 2013) que está sendo 
usado na auditoria e diminuir dú-
vidas quanto ao instrumento de 
avaliação apresentado.

Diálogo Público:
Governança das 
Aquisições

Começa na quinta-feira (28/11), e 
segue até o dia 2/12, o curso “La-
vagem de Dinheiro e Crime Orga-
nizado”. O evento será promovido 
pela Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE), através da Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região (Esma-

fe). Voltado para magistrados, ser-
vidores e estagiários da JFPE e do 
TRF5, procuradores e servidores do 
Ministério Público Federal e do Mi-
nistério Público Estadual, delegados 
e agentes de polícia, o curso será 
realizado na sede da JFPE, no Jiquiá.

Lavagem de dinheiro e crime organizado
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