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Juiz Federal Gustavo
Pontes Mazzocchi
SJPE

Cláudia da Costa Coutinho Salgues
Informática
Maria Anunciada Queiroz Penha
Divisão da 2a Turma
Nadégida de Lemos Racine Borges
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante
Hélio Heleodoro da Silva
VIP
José Nilo Jacinto da Silva
SOSERVI
Domingo, 20 de julho
Maurício José de S. Montenegro
Gab. Des. Vladimir Carvalho

Doação de sangue
A servidora Elizabeth Lins solicita

doação de qualquer tipo sangüíneo
ao Hemope, em nome de sua sogra
Maria das Graças de Albuquerque e

Souza, que vai se submeter a
cirurgia de urgência no Hospital de

Camaragibe. Informações: 9810.

O presidente do
TRF5, desembarga-
dor federal José
Baptista de Almeida
Filho, recebeu ontem
a visita do presidente
do Tribunal de Justiça
de Pernambuco
(TJPE), desembarga-
dor Jones Figueirêdo
Alves. Durante a
visita, o presidente do TRF5 recebeu o
convite para a posse solene do atual
chefe do Poder Judiciário estadual,
marcada para o dia 21 de julho, às 17h,
no Teatro de Santa Isabel. Durante o

José Baptista recebe presidente do
Tribunal de Justiça de Pernambuco

encontro, que contou
com a presença da
desembargadora
federal Margarida
Cantarelli, os
magistrados trataram
de assuntos relativos
às Escolas de
Magistratura (federal
e estadual),
uniformização de

processos e recursos específicos. O
desembargador Jones Figueirêdo Alves
foi eleito pelo Pleno do TJPE no dia 26
de junho, quando assumiu o cargo
oficialmente.

Subsecretaria de Engenharia e
Administração Predial (SEAP) informa
que nas cancelas do estacionamento
serão utilizados os mesmos crachás
(cartão magnético) que os servidores
usam nas catracas de acesso ao
edifício-sede do Tribunal. Desde a tarde
de ontem, as cancelas entraram em
funcionamento definitivo.

Acesso ao estacionamento
será através de crachá

O Grupo Temático (Gtejud-8),
responsável pela definição de
relatórios, correições e
inspeções na implantação do
Sistema Processual Único da Justiça
Federal (e-Jud), finalizou a primeira etapa
do trabalho sob a responsabilidade da 5ª
Região. O Grupo esteve reunido nos
dias 14 e 15 deste mês, no auditório da
Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe5), para finalizar o
detalhamento dos requisitos do e-jud. O
projeto e-jud na 5ª Região é coordenado
pelo juiz federal Marco Bruno Miranda e
visa à uniformização dos serviços
prestados pela Justiça. Os demais
grupos ainda se reúnem nas regiões de
todo o país até o fim do mês.

Termina primeira
etapa do e-jud

Começou ontem a 18ª
edição do Festival de
Inverno de Garanhuns (FIG).
O evento traz mais de 150
atrações até o dia 26, entre
espetáculos cênicos,
cortejos de grupos
populares, oficinas culturais,
mostras de cinema e literatura,
exposição fotográfica e apresentações

artísticas em cinco
palcos. A
programação pode
ser conferida no site
www.garanhuns.pe.gov.br.
No cinema, tem a
estréia do filme Um
beijo roubado. No

elenco Jude Law, Norah Jones, Rachel
Weisz e Natalie Portman.

Agenda Cultural

A “Justiça Federal e a Tutela Coletiva nas
Áreas Cível e Criminal” é o tema do VII
Ciclo de Estudos Jurídicos da Justiça
Federal em Petrolina, promovido pela
Seção Judiciária de Pernambuco. O
evento acontece no dia 4 de agosto, às 8
horas, na Subseção de Petrolina e a
entrada é 1Kg de alimento não-perecível.
Inscrições pelo site www.jfpe.gov.br.

JFPE promove Ciclo de
Estudos Jurídicos


