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Vice-presidência destaca trabalho em equipe 

Instagram

Futebol na JFPE

Curso de Português
de Outubro17

SEXTA

IV Olimpíada da Justiça Federal da 
5ª Região começa hoje

Aniversariantes

Juíza Federal Iaci Rolim de 
Souza
SJCE

Mara Lúcia de Carvalho Calixto
Gab. do Des. Federal Lázaro Guimarães
Graciene Monteiro de Lima
Assessoria Jurídica da Presidência
Maurício dos Santos
SERVIS

Sabádo, dia 18 de outubro
Ministro Néfi Cordeiro

STJ
Edson Fernandes Santana
Gab. do Des. Federal Vladimir Carvalho
Maria Cristina Elias Deud Salomão
Divisão da 4ª Turma

Domingo, dia 19 de outubro
Juliana Pina Godoy de Carvalho
Gab. do Des. Federal Marcelo Navarro

omeça hoje, no Círculo Militar 
do Recife, a IV Olimpíada da 
Justiça Federal da 5ª Região. 

A largada será dada, às 13h30, 
com o torneio de vôlei masculino. 
Entretanto, como acontece to-
dos os anos, a abertura oficial do 
evento será realizada na manhã 
do sábado, pelo desembargador 
federal Francisco Wildo (presiden-
te do TRF5) e pelos juízes federais 
Frederico Azevedo (SJPE) e Janil-
son Bezerra de Siqueira (SJRN). 
Este ano, segundo a gerência do 
projeto da Olimpíada, a competi-
ção reunirá 381 atletas, entre ma-
gistrados, servidores e estagiários 
do TRF5 e das seis seções judici-
árias, que disputarão medalhas 
em 13 modalidades esportivas. De 
acordo com a programação, no 
sábado serão realizados os tor-
neios de dominó, tênis de mesa 
e de quadra, sinuca, totó, xadrez, 
basquete (feminino e masculi-
no), futebol society e natação. No 
domingo, a programação começa 
com a corrida/caminhada de 2,5 
Km pelas ruas próximas ao Círculo 
Militar. Em seguida, serão realiza-

das as finais do torneio de 
tênis de quadra. Na sequ-
ência, as meninas do vôlei e 
do futsal e os veteranos do 
futebol society (acima dos 
40 anos) entram em qua-
dra. A IV Olimpíada da JF5 
será encerrada com o tor-
neio de queimado, a partir 
das 13h30.

C

O vice-presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5, desembargador fede-
ral Edilson Nobre, destacou o 
trabalho em equipe para a ob-
tenção dos resultados que o 

gabinete vem alcançando.  De 
acordo com o magistrado, entre 
agravos regimentais e embargos 
de declaração, a vice-presidência 
proferiu, no período de abril de 
2013 a setembro de 2014, um 

total de 3.662 votos. “Impor-
tante destacar o trabalho de-
senvolvido pela Subsecretaria 
do Plenário no processamento 
de tais  recursos”, ressaltou 
Edilson Nobre.

A Divisão de Comunicação So-
cial do TRF5 criou uma conta no 
Instagram, rede social de com-
partilhamento de fotos e vídeos. 
Por meio do perfil @trf5regiao, 
os seguidores poderão acompa-
nhar os eventos, as campanhas 
e outros assuntos de interesse 
da Corte, de uma forma mais 
descontraída. Fotos com a 
hashtag #trf5regiao, que mos-
trem o cotidiano do Tribunal, 
poderão ser postadas no perfil 
oficial, com os devidos créditos.

Desde o último sábado (11/10), o 
campo de futebol da Justiça Federal 
em Pernambuco (JFPE) voltou a ser 
utilizado pelos magistrados, servi-
dores e terceirizados na tradicional 
“pelada”. Os jogos, que acontecem 
sempre aos sábados, a partir das 
8h30, há cinco anos, são interrom-
pidos no período do inverno. Mais 
informações com Lins, pelo ramal 
9381, ou com Iata, no ramal 9393.

O NDRH informa que o curso de 
Português - Concordância e Re-
gência Verbal- T3, programado 
para iniciar na última quinta-feira, 
dia 9, foi remarcado para o perí-
odo de 20/10 a 22/11. De acordo 
com a coordenadora de Educação 
a Distância do TRF5, Myriam Bes-
soni, em breve serão encaminha-
dos aos servidores inscritos no 
curso, via e-mail, os dados (site, 
nome do usuário e senha) para 
acesso à plataforma do curso.

Camisetas - Em tempo, a gerên-
cia do projeto da IV Olimpíada da 
Justiça Federal na 5ª Região in-
forma  que as camisetas destina-
das aos atletas inscritos na com-
petição estão disponíveis para 
entrega, desde ontem, na Divisão 
de Desenvolvimento Institucio-

nal- DG, no 8º andar. A gerência 
também lembra que quem ainda 
não entregou o atestado médico 
ou a cláusula de responsabili-
dade pessoal, poderá fazê-lo na 
ocasião em que for receber a 
camiseta. Mais informações nos 
ramais 9280 e 9287.


