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Corregedoria inicia correição em processos virtuais 
da SJPB

Subseção de
Sousa-PB reduz 
em 21% os custos 
com energia

Aniversariantes
de Março

SEGUNDA

“Sexta Sustentável”

Josaías Gomes dos Santos
LEON SOUSA - Marcenaria

Devolução de livros 

Eventos marcam homenagem às 
mulheres do TRF5 

Fábio Paiva, lotado no gabinete do de-
sembargador federal Manoel Erhardt, 

vende automóvel modelo Fiat Linea Es-
sence, ano 2012. O veículo é completo, 

1.8, 16v, com 83 mil km rodados. Va-
lor R$ 28 mil. Os interessados podem 
entrar em contato por meio do ramal 
9679 ou do celular (81) 98888.9784. 

ma pausa no expediente para 
a reflexão. Foi assim que as 

mulheres do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 co-
memoraram, na última sexta-feira 
(11), o Dia Internacional da Mulher, 
cuja data oficial é 8 de março. O 
mote para a reflexão foi a exibi-
ção de trechos do filme “As Sufra-
gistas”, que retrata a vida de um 
grupo de mulheres que decide rei-
vindicar seus direitos e lutar, espe-
cialmente, pelo direito ao voto, na 
Inglaterra do final do século XIX, 
início do XX. “Por mais que o sécu-
lo XX tenha sido de profundas mu-
danças no mundo, no século XIX 
aconteceram significativas trans-

formações na 
arquitetura, 
nas artes, no 
comércio e 
na luta pelos 
direitos das 
mulheres”, en-
fatizou a dire-
tora-geral do 
TRF5, Marga-
rida Cantarelli, 
que conversou com as servidoras 
sobre essas lutas. Ao final, foram 
distribuídos chocolates, ofertados 
pela Asserjufe, e marcadores de 
livros, produzidos pela Divisão de 
Comunicação do TRF5. 
Exposição fotográfica – Até a 

próxima sexta (18), fotos das mu-
lheres que trabalham nos diversos 
setores do TRF5 estarão expos-
tas no hall de entrada do edifício 
sede. A mostra foi organizada pela 
Divisão de Comunicação Social do 
Tribunal.

A Corregedoria do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – 
TRF5 inicia, hoje (14), a correição 
de processos virtuais (Sistemas 
Creta e Processo Judicial Eletrô-
nico – PJe) da Seção Judiciária 
da Paraíba. Os trabalhos serão 

realizados na Corregedoria, sem 
necessidade de deslocamento da 
equipe, coordenada pelo correge-
dor-regional, desembargador fe-
deral Fernando Braga, com asses-
soria do juiz federal Bruno Teixeira 
de Paiva, auxiliar da Corregedoria, 

A Biblioteca solicita a devolução 
de livros àqueles que realizaram 
empréstimos. O setor informa que, 
partir de hoje (14), será cobrada 
multa diária, conforme a Resolu-
ção nº 23, de 2009, que normatiza 
esse tipo de cobrança. A Biblioteca 
reabriu ao público desde a última 
segunda-feira (7).

até o dia 22 de março. Os 
processos físicos da seccio-
nal serão correicionados de 
7 a 17 de junho. O calendá-
rio de correições está dis-
ponível site do TRF5: www.
trf5.jus.br.

Com os cortes orçamentários 
na Justiça Federal e a conscien-
tização da redução de custos, 
a Subseção de Sousa (PB) con-
seguiu economizar, em janeiro 
e fevereiro deste ano, 21% dos 
custos com energia, se com-
parado ao mesmo período de 
2015. Medidas como a limita-
ção de permanência de pessoas 
no edifício até as 19h, restrição 
do uso do ar-condicionado no 
início da manhã e desligamento 
do equipamento quando a sala 
está desocupada colaboraram 
para tal redução. “Essas ações, 
que têm cunho educativo, são 
importantes para que modifi-
quemos os paradigmas e pos-
samos criar uma cultura voltada 
à sustentabilidade, indepen-
dentemente de crise”, declarou 
o diretor da Subseção de Sou-
sa, juiz federal substituto Adrian 
Amorim. (Com informações da 
Ascom/JFPB)

A 2ª Vara Federal da Seção Judici-
ária de Sergipe vai funcionar, em 
uma sexta-feira de cada mês, sem 
a utilização de ar condicionado. É 
a “Sexta Sustentável”. O objetivo é 
reduzir o gasto mensal de energia, 
bem como as emissões de carbono.


