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A 10ª Vara da Justiça
Federal do Rio Grande
do Norte será inaugurada
na próxima quinta-feira,
dia 1º de julho, e já vai
contar com o Processo
Judicial eletrônico (Pje).
O sistema abrangerá todas as fases
processuais, eliminando a utilização de
papel e refletindo diretamente em uma
maior segurança à tramitação, já que
tudo estará arquivado nos servidores de
rede e de armazenamento da Seção
Judiciária. A JFRN é pioneira na
utilização do PJe, que é resultado de um

Nova Vara Federal de Mossoró
terá Processo Judicial eletrônico

Devido ao feriado de São João, a
Subsecretaria de Material e Patrimônio
do TRF5 faz a entrega hoje dos materiais
solicitados ao almoxarifado pelos setores
do Tribunal. O dia da entrega ordinária do
material é a quinta-feira, mas como não
houve expediente no dia 24, os pedidos
serão entregues no início desta semana.
Outras informações: 9869 / 9872
(Almoxarifado).

Entrega de materiais
acontece hoje

O Recife sediará de 11 a 13 de
agosto, o 7º Congresso Nacional
de Chefes de Gabinete (Chegab). O
evento, que reúne chefes de gabinetes
dos poderes públicos e entidades
privadas, visa à atualização da função
destes profissionais. Com o tema
“Conhecimento, equilíbrio e ética”, o
encontro acontecerá no Mar Hotel Recife
(Rua Barão de Souza Leão, 451, Boa
Viagem). Para inscrições e outras
informações acesse o site http://
www.anchegab.com/inscricao.php.

Congresso de
chefes de Gabinete
no Recife

termo de cooperação
assinado pelo Conselho
Nacional de Justiça, o
Conselho da Justiça
Federal e os Tribunais
Regionais Federais.
Estarão presentes na

inauguração da nova Vara o ministro do
Superior Tribunal de Justiça e
corregedor-geral da Justiça Federal,
Francisco Falcão, o presidente do TRF5,
Luiz Alberto Gurgel de Faria, e o diretor
do Foro da JFRN, juiz Ivan Carvalho. A
solenidade acontece às 17h, nas
instalações da 10ª Vara, em Mossoró.

Doação de sangue
Augusto Teixeira de Oliveira Santos
tem 13 anos, e há três meses está

internado com câncer no hospital
Oswaldo Cruz . Ele precisa de qualquer

tipo de sangue e a doação pode ser
feita no Hemope. Nao importa qual o

seu sangue, o que importa é que você
vá a o Hemope e doe.

Um ponto de coleta de doações às vítimas da
chuva, que atingiu fortemente as cidades de
Barreiros e Palmares, passou a funcionar na
entrada do Tribunal. Você pode contribuir tra-
zendo água mineral, alimentos não perecíveis,
material de limpeza, produtos de higiene
pessoal, colchões, sapatos infantis, roupas e
lençóis. Cada Diretoria ficará responsável por
recolher os donativos em suas salas. Vale
lembrar que o Governo do Estado também está
disponibilizando outros pontos de arrecadação.

Ajude as vítimas da chuva

SAE mobilizou
o setor e
arrecadou 692
litros de água

Foi instalado um
novo ponto de
Papa-óleo, na
entrada lateral do
edifício-sede do
TRF5. O serviço,
antes disponível
apenas no restau-
rante Buona Fina,
é destinado a to-
dos os servidores
do Tribunal. Os interessados em con-
tribuir com a medida, que visa a preser-
vação do meio ambiente, devem trazer
o material em garrafas, de qualquer
tamanho, devidamente tampadas.

DIAP amplia sistema
de coleta de óleo


