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Em virtude de mudança de sede, o 
expediente da subseção Judiciária 
de União dos Palmares (Alagoas) 
será suspenso a partir de amanhã 
(18) e só voltará ao normal na 
próxima quarta-feira (23/11). De 
acordo com o juiz federal Rubens 
de Mendonça Canuto Neto (di-
retor da Subseção), a suspensão 
do atendimento será necessária 
para a realização do transporte do 

Expediente na Subseção de União dos 
Palmares será suspenso

O desembargador federal Francis-
co Barros Dias foi designado pelo 
ministro da Corregedoria-Geral 
da Justiça Federal, João Otávio de 
Noronha, para conduzir, juntamen-
te com o desembargador federal 
Abel Fernandes Gomes (TRF2), a 
inspeção anual do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região, que 
está sendo realizada desde ontem 
(16/11) e segue até o dia 25/11, em 
Brasília. A inspeção abrange secre-
tarias, gabinetes, seções, setores e 
departamentos daquele Tribunal.

mobiliário, dos autos processuais, 
dos equipamentos de informáti-
ca e dos demais pertences, com 
posterior instalação na nova sede. 
Nesse período, os servidores tra-
balharão internamente no traslado 
dos autos e sua alocação no novo 
fórum. Os prazos processuais com 
vencimentos no período ficaram 
prorrogados para o 1º dia útil sub-
sequente.

Desembargador 
Barros Dias faz 
inspeção no TRF1

Os servidores que não tomaram 
todas as doses da vacina contra a 
hepatite B devem procurar o Setor 
de Enfermagem do Núcleo de As-
sistência à Saúde (NAS), para com-
pletar o esquema vacinal. O NAS 
informa que as pessoas só ficam 
imunes à doença a partir da ter-
ceira dose da vacina. Informações 
pelos ramais 9296 e 9297.

Vacina contra 
a hepatite B

O servidor Marcos Costa, da 
Divisão de Comunicação Social, 
lança hoje o livro de fotografias 
“Amanhã”. A obra traz imagens 
de bastidores dos pequenos 
músicos da Orquestra Criança 
Cidadã, retratadas ao longo de 
cinco anos. Com 112 páginas, o 
livro reúne mais de 100 fotogra-
fias das crianças em situações 

conhecidas apenas pelos profis-
sionais que trabalham por trás das 
cortinas. O título do álbum, segun-
do o autor, traduz o objetivo do 
projeto da Orquestra: perspectiva 
de vida aos jovens, de 3 a 17 anos, 
de um dos bairros mais violentos 
do Recife (Coque). O evento acon-
tece às 17h, no Hall Monumental 
do Fórum do Recife.

 Novo Processo Civil é o 
tema central do XI Encon-
tro de Juízes Federais da 5ª 

Região, que começa hoje e segue 
até o próximo sábado, no hotel 
Ocean Palace, em Natal/RN. A 
cerimônia de abertura será feita 
pelo presidente do TRF5, desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, com a conferê-
nica  “Projeto do Novo CPC: umas 
no cravo e outras na ferradura”. 
Em seguida, a programação pros-
segue com a palestra “Recursos 
no Novo CPC”, proferida pelo 

desembargador Marcelo 
Navarro. A programação 
segue na sexta-feira, com 
reuniões de trabalho com 
a Corregedoria Regional, 
a ser presidida por Vladi-
mir Carvalho; os Juizados 
Especiais, comandada por 
Geraldo Apoliano; a coordenação 
de Metas, com Margarida Canta-
relli; os núcleos da Esmafe5, com 
o respectivo diretor, Manoel Erhar-
dt; e os diretores de Foro, com o 
Presidente do TRF5. No sábado, e 
último dia, os juízes federais Fre-

derico Koehler e Francisco Roberto 
Machado retomam a conferência 
sobre o Novo CPC, com as pales-
tras “Principais novidades no Pro-
cesso de Conhecimento” e “Ques-
tões tópicas sobre o Novo CPC”, 
respectivamente.

Começa hoje o IX Encontro de 
Juízes Federais da 5ª Região

Servidor lança livro de fotografias


