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de Julho14 a 16

Sinal verde para a IV Olimpíada 
Regional do TRF5

JFRN repassa R$ 120 mil para instituições filantrópicas
Crachá Comprovante de 

matrícula
Foto: JFRN

Segunda-feira, dia 14 de julho

Juiz Federal Ricardo José 
Brito Bastos Aguiar de Arruda

 SJCE

Pedro Henrique Fialho
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Filipe Lima e Silva
Gab. Des. Fed. Luiz Alberto Gurgel
Tito Floriano da Silva Neto
Informática

Terça-feira, dia 15 de julho
José Claudiano Ferreira de Abrantes
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt
Laiza Monteiro Valença
Gab. Des. Federal Paulo Roberto de O. 
Lima

Quarta-feira, dia 16 de julho
Francisco José Barroso de Aguiar Pessoa
Gab. Des. Federal José Maria Lucena
Carla Andréa Pereira Firmino
Divisão de Protocolo e Distribuição
Bartolomeu José de Lima
INTERFORT

Aniversariantes
ECA completa 24 anos

Comissão Organizadora da 
IV Olimpíada Regional da 
Justiça Federal da 5ª Região 

se reuniu, na última quarta-feira 
(9/07), para dar início aos trabalhos 
de organização da competição, 
que será realizada de 17 a 19/10, 
no Recife, em centro desportivo 
a ser definido, com o objetivo de 
desenvolver a integração, através 
do intercâmbio desportivo entre 
os magistrados, servidores e esta-
giários da JF5, e favorecer a cons-
cientização sobre a importância 
da prática de atividade esportiva, 
na busca da qualidade de vida. 

A exemplo do que 
ocorreu na última 
edição do evento, os 
esportes coletivos 
são: futebol socie-
ty, futebol de salão, 
vôlei, basquete e 
queimado. Há tam-
bém a possibilidade 
de formação de duplas em dominó 
e totó. Quem optar por esportes 
individuais poderá participar das 
modalidades tênis, tênis de mesa, 
natação, sinuca, xadrez, corrida 
de rua e caminhada. As inscrições 
estarão abertas de 28/07 a 29/08, 

Quatro instituições filantrópicas 
de Natal/RN receberam, na última 
quarta-feira (9), R$ 120 mil da Justi-
ça Federal no Rio Grande do Norte 
(JFRN). A verba, oriunda das execu-
ções de penas e medidas alternati-
vas pagas nos últimos 18 meses, foi 
entregue pelo juiz federal Walter 
Nunes, titular da 2ª Vara. De acordo 
com a JFRN, foram repassados R$ 
50 mil ao Centro Educacional Dom 

Bosco; R$ 30 mil para ao Centro 
Espírita Bezerra de Menezes; R$ 20 

mil à Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE) e R$ 20 mil 
à Sociedade Heitor Carrilho (Hospi-
tal Psiquiátrico Professor Severino 
Lopes). As referidas instituições 
foram selecionadas mediante apre-
sentação de projetos sociais, além 
de serem conveniadas com a JFRN 
e terem recebido cumpridores de 
penas e medidas alternativas du-
rante um ano.

Os servidores 
e estagiários 
que ainda 
não possuem 
crachá devem 
procurar a Seção de Editoração, 
da Divisão de Comunicação Social 
(DCS), para confeccionar o docu-
mento. A solicitação deverá ser 
feita pelo ramal 9005, com Rachel. 

Termina amanhã (15) o prazo para 
os estudantes universitários que 
estagiam no TRF5, apresentarem 
o comprovante de matrícula re-
lativo ao 2º semestre de 2014. O 
documento é imprescindível para 
a renovação do estágio e a emis-
são do Termo de Compromisso de 
Estágio (TCE).

na Intranet do TRF5 e das seções 
judiciárias. A Divisão de Comunica-
ção, em parceria com o Cerimonial 
e a Diretoria Geral, organizará uma 
mostra fotográfica sobre as Olim-
píadas, e no local da exposição, as 
pessoas poderão se inscrever. 

O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) completou, 
ontem, 24 anos. O ECA, como 
é conhecido, propiciou a cria-
ção da Política Nacional dos 
Direitos Humanos de Crianças 
e Adolescentes - sistema de 
promoção, proteção e garantia 
de direitos, que articula dife-
rentes setores e agentes da 
sociedade, envolvendo Estado, 
sociedade civil e família. Esse 
sistema objetiva o atendimen-
to dos direitos básicos, como 
saúde, educação e convivência 
familiar, bem como o enfrenta-
mento de situações de violação 
desses direitos, expressas sob 
a forma de violência domésti-
ca, trabalho infantil e violência 
sexual, dentre outras. Além de 
significar um enorme avanço 
no tratamento dado às crianças 
e adolescentes no país – que 
correspondem a aproximada-
mente 33% da população brasi-
leira -, o ECA é orientado para o 
desenvolvimento de uma nação 
socialmente justa.


