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Membros do Comitê de Gestão Estratégica são designados

de Julho

TERÇA JFAL altera local de provas para 
concurso de estágio

Servidores comemoram entrega do  
bicicletário, pista de Cooper e vestiários

Terça (12/07)
Ministro Marco Aurélio de 

Farias Mello
STF

Flúvio do Amaral A. e Melo
Subsecretaria de Apoio Especial
Josimar Jose Lopes da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial
Sídia Maria Porto Lima
Subsecretaria de Controle Interno
Dayane Roberta do Carmo B. Lira
SOSERVI
Edna Maria Sales
SOSERVI
Israel Aureliano de Souza
LEON SOUSA

Quarta (13/07)
Ministro Sérgio Luiz Kukina

STJ

Desembargador Federal  
Edilson Pereira Nobre Júnior

TRF5

Aniversariantes
oi dada a largada para uma 
melhor qualidade de vida 

dos que fazem o Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - TRF5. 
A entrega do bicicletário, pista de 
Cooper e vestiários, na manhã da 
última quinta-feira (7/07), reuniu 
os adeptos da bicicleta como meio 
de transporte para se deslocar ao 
trabalho, bem como os que costu-
mam caminhar e correr, além dos 
que estavam aguardando um in-
centivo para retomar ou começar 
alguma atividade física. Um gru-
po saiu do Parque da Jaqueira de 
bike, enquanto outros servidores 
caminhavam na pista de Cooper. 

Foram designados, no último dia 
6 de julho, os membros do Comi-
tê de Gestão Estratégica Regional 
(CGER), no âmbito da 5ª Região, 
por meio do Ato Nº 288 da Pre-
sidência do TRF5, publicado no 
Diário Eletrônico da Justiça Fe-
deral na 5ª Região, no dia 7/07. 
O Comitê será composto pelos 

desembargadores federais Rogé-
rio Fialho (presidente), Fernando 
Braga (corregedor regional), Paulo 
Cordeiro (coordenador regional 
dos Juizados Especiais), Lázaro 
Guimarães (Coordenador Regional 
da Conciliação) e Manoel Erhardt 
(diretor da Esmafe); os diretores 
de Foro das Seções Judiciárias do 

O local da 
realização 
das provas 
do processo 
seletivo para 
preenchi-
mento de 
vagas de es-
tágio e for-
mação de cadastro de reserva, na 
área de Direito da Justiça Federal 

A entrega dos equipamentos foi 
comemorada por todos, inclusive 
pela diretora-geral do TRF5, Mar-
garida Cantarelli, grande entusiasta 
da disponibilização dos espaços, 
que não perdeu tempo e fez sua 
caminhada, depois de se juntar ao 
grupo que fez o alongamento com 
um profissional da área de Educa-
ção Física. Para garantir a anima-
ção, a atividade contou com o som 
do DJ Nando. Além do presidente 
do Tribunal, desembargador federal 
Rogério Fialho, foram conferir a ini-
ciativa os desembargadores fede-
rais Manoel Erhardt e Cid Marconi, 
e o juiz federal auxiliar da Correge-

doria do TRF5, Bruno 
Teixeira de Paiva. 
Qualidade de vida 
– Os equipamentos 
atendem a uma de-
manda dos servidores 
e magistrados e fazem 
parte das ações de 
valorização e melhoria 
da qualidade de vida 
das pessoas, além de 
estimular o uso de 
meios de transportes 
alternativos e ecologi-
camente corretos. Leia 
mais: www.intranet.
trf5.gov.br

em Alagoas 
(JFAL), foi 
alterado. Os 
candida-
tos que se 
inscreveram 
para Ma-
ceió realiza-
rão as 1ª e 

2ª fases do concurso no Tribunal 
de Justiça de Alagoas. 

Ceará, Pernambuco e Rio Gran-
de do Norte, respectivamente, os 
juízes federais Bruno Carrá, Joa-
na Carolina Lins Pereira e Marco 
Bruno Miranda Clementino; e a 
diretora-geral do TRF5, Margarida 
Cantarelli. Os trabalhos do CGER 
serão secretariados pelo juiz fe-
deral auxiliar da Presidência, Leo-

nardo Resende, e pelo diretor da 
Divisão de Gestão Estratégica e 
Estatística, Luiz Targino. 


