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Aniversariantes

Dia Nacional da Adoção
Dia do Trabalhador Rural
Dia da Indústria

Ana Clécia Heliodoro do Nascimento
Divisão da 3ª Turma

Thales Ellison Monteiro Pereira
Gab. Des.Lázaro Guimarães

O ministro da
Integração Nacional,
João Reis Santana
Filho assinou, na
tarde de ontem, um
Termo de
Cooperação Técnica
entre a Procuradoria
Regional da União
da 5ª Região
(PRU5), o Ministério da Integração
Nacional, a Defensoria Pública da União
e o Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF5). O presidente do TRF5,
Luiz Alberto Gurgel de Faria, revelou a
importância de aproximar os Poderes
Executivo e Judiciário. A parceria tem a

A Procuradoria Regional da União da 5ª
Região (PRU5), através da Advocacia-
Geral da União recebeu nova instalação
no TRF5. As salas já estão em funciona-
mento e têm permitido que 23% dos
processos em que a União é represen-
tada por advogados sejam devolvidos
com redução dos prazos. O novo espaço
localizado no 4º andar possui o dobro do
anteriormente ocupado.

AGU tem sala ampliada

Ministério da Integração Nacional
assina convênio com Tribunal

Dentro da
programação da
campanha Bem-
estar na
Maturidade, hoje,
das 10h às 12h,
na Sala das
Turmas, será
exibido o filme
“Longe dela”. A produção aborda o
Mal de Alzheimer, assunto que será
debatido no próximo dia 28 pela
psicoterapeuta Kelly Trigueiro. A
campanha é promovida pelo Núcleo
de Assistência à Saúde com o apoio
da Caixa Econômica Federal.

Longe Dela mostra
sessão sobre Mal de
Alzheimer

finalidade de instituir a
Semana Regional de
Conciliação que
envolverá os Estados
de Pernambuco,
Ceará e Paraíba.
Acompanhou a visita
o consultor do
Ministério da
Integração Nacional,

Sebastião Reis, a Procuradora-Geral da
União, Hélia Bettero, além de
procuradores da Advocacia Geral da
União. Juntos discutiram as estratégias
de atuação nas demandas jurídicas
envolvendo o Projeto de Integração do
São Francisco.

A inspeção anual da 23ª Vara
Federal, na Subseção de
Garanhuns, foi prorrogada até o dia
28 de maio, permanecendo os prazos
processuais suspensos no período.
Somente medidas para evitar
perecimento de direito ou assegurar a
liberdade de locomoção serão
adotadas. É importante salientar que,
durante o período, a distribuição não
será interrompida. As audiências
designadas para os dias 25 e 27de
maio, bem como aquelas marcadas
para o período da tarde do dia 26, vão
ser realizadas normalmente. As
audiências da manhã do dia 26 foram
remarcadas para 11de junho.

Inspeção anual na
23ª Vara Federal
prorrogada

O Marco Civil da internet é uma proposta de lei que servirá para determinar
direitos, responsabilidades e diretrizes no uso da web no Brasil. É fruto do
compromisso com a participação popular. O objetivo é fazer com que a legislação
reconheça a natureza e os princípios da web. As contribuições podem ser
registradas até a meia-noite do dia 30 de maio no http://culturadigital.br/marcocivil/.
O Marco Civil da Internet é coordenado pela Secretaria de Assuntos Legislativos
(SAL), do Ministério da Justiça.

Contribua com a regulamentação do
projeto de lei Marco Civil da Internet


