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Carnaval

JFPB vence Prêmio “Conciliar é Legal” 

Prazo prorrogado

de Fevereiro

TERÇA

NDRH abre inscrições para curso sobre 
aposentadorias e pensões

stão abertas, até o 
dia 19/2, as inscri-

ções para o curso “Apo-
sentadorias e Pensões 
no Serviço Público – A 
Nova Previdência – EC nº 
103/2019”, promovido 
pelo Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos 
Humanos (NDRH) do Tri-
bunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5. O trei-
namento tem por objetivo 
apresentar a teoria e a 
prática da legislação sobre apo-
sentadorias e pensões, com espe-
cial atenção às alterações decor-
rentes da Emenda Constitucional 
nº 103/2019. A capacitação, que 
será ministrada pelo servidor da 
Seção Judiciária do Distrito Fede-
ral (SJDF/TRF1), José Afonso Pires 
Ferreira Júnior, é destinada aos 
servidores dos gabinetes dos de-
sembargadores, da Subsecretaria 
de Pessoal, Subsecretaria de Au-
ditoria Interna e das Seções Judi-
ciárias da 5ª Região. Interessados 
devem enviar informações como 
nome completo, matrícula, lotação 

E

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
foi uma das vencedoras da “X Edi-
ção do Prêmio Conciliar é Legal”, 
promovido pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ). A JFPB ficou 
em primeiro lugar na categoria 
“Juiz Individual – Justiça Federal”, 
em reconhecimento ao trabalho 
do diretor do Foro, juiz federal 

sediado em João Pessoa, além de 
apresentar uma série de iniciativas 
favorecedoras do procedimento 
conciliatório. A ferramenta está 
disponível no site da JFPB (www.
jfpb.jus.br). A entrega da premia-
ção será no próximo dia 18, na 
sede do CNJ, em Brasília. (Com 
informações da Ascom/JFPB)

Bruno Teixeira de Paiva, então co-
ordenador do Centro Judiciário de 
Solução Consensual de Conflitos e 
Cidadania (Cejusc), que ganhou a 
homenagem em virtude da prática 
“Conciliação em Rede”. O projeto 
se destacou por conter um acervo 
eletrônico gerencial de concilia-
ção e práticas cidadãs do Cejusc, 

(com ramal) e e-mail para o ende-
reço eletrônico cursos@trf5.jus.br. 
O curso será realizado nos dias 9 
e 10 de março, na Sala Capibaribe 

(1º andar do edifício-
-sede do TRF5). 
Vagas – O curso tem 
disponíveis duas vagas 
para cada gabinete, 
quatro para a Subse-
cretaria de Pessoal, 
duas para a Subsecre-
taria de Auditoria In-
terna e uma vaga para 
cada Seção Judiciária. 
Servidores de outras 
unidades interessados 
em participar do trei-

namento devem entrar em con-
tato diretamente com o NDRH, 
através dos ramais 9804 (Soraya), 
9818 (Rose) ou 9800 (Isaura).

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) prorrogou, até o dia 28/2, as 
inscrições para submissão de proje-
tos, programas e ações de boas prá-
ticas, que resultaram em melhorias 
efetivas à prestação jurisdicionais, 
para concorrer ao Selo de Desburo-
cratização. O tema é um dos eixos 
definidos pelo CNJ para direcionar 
práticas cadastradas no Portal do 
CNJ de Boas Práticas do Poder Judi-
ciário (https://boaspraticas.cnj.jus.br/
portal). A premiação, cujo objetivo 
é reconhecer iniciativas que visem 
à promoção da eficiência e da qua-
lidade dos serviços prestados, deve 
ocorrer até março de 2020.

Pelo quarto ano consecutivo, o 
bloco “Anágua da Mamãe” anima 
as prévias carnavalescas dos foli-
ões pernambucanos. A festa acon-
tece no próximo sábado (15), a 
partir do meio-dia, no Restaurante 
Antiquário, nas Graças. Entre as 
atrações está a banda Seu Rodolfo, 
além de orquestra de frevo e gru-
po de samba. Servidores do TRF5 
pagarão R$ 50 na compra das 
camisas, que também dão direito a 
feijoada e drinks de cachaça. Inte-
ressados devem entrar em contato 
com o servidor Wolney Mororó, no 
número (81) 99159.8336.

Despedida – Após 
17 anos de trabalho 
dedicados ao TRF5, 
Creuza Maria Gomes 
de Aragão, chefe de 
gabinete do desem-
bargador federal 
Leonardo Carvalho, 
se despediu dos ami-
gos do Tribunal, em razão de sua 
aposentadoria. Com 59 anos de 
atuação no funcionalismo público, 
“professora Creuza”, como é cari-
nhosamente chamada, recebeu, na 
manhã de ontem (10), uma festa 
surpresa, com homenagens dos 

familiares e colegas de Gabinete. 
O desembargador federal Carlos 
Rebêlo, a desembargadora emérita 
do TRF5, Margarida Cantarelli, e os 
juízes federais Ivan Lira de Carvalho 
e Leonardo Coutinho também pres-
tigiaram a despedida.


