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QUARTA

Doação de sangue

A

A servidora Francisca 
Lúcia Gielow, da Taqui-

grafia, solicita doação 
de sangue, do tipo B 

Negativo,  para o seu 
esposo Silvio Gielow. A 

doação deve ser feita no 
Hemope, localizado na 

Rua Joaquim Nabuco, no 
bairro das Graças.

Servidores dos gabinetes do TRF5 
tiram dúvidas sobre o PJe

Majela Colares lança livro em São Paulo

Quinta Jurídica debaterá “A Crise do 
Poder Judiciário”

Francisco Cavalcanti faz abertura de 
seminário em João Pessoa

Rogério Fialho representa 
TRF5 em posse no TRF1

ssessores e servidores dos 
gabinetes do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – 

TRF5 participam, amanhã, a partir 
das 14h, na Sala da Turma Sul, de 
uma apresentação de algumas 
funcionalidades do Sistema de 
Processo Judicial Eletrônico – PJe. 
Na ocasião, serão elencadas as dú-
vidas comuns aos gabinetes, entre 
as quais, confecções de despa-
chos/decisões/acórdãos; inclusão 
de processos em pauta; encami-
nhamento de processos para re-
visão; relação/lista de julgamento; 
votação antecipada e sessão de 
julgamento.

Treinamento - O diretor geral 
do TRF5, Marcos Netto, esclarece 
que, além da apresentação inicial 
do Pje, haverá um treinamento 
aprofundado do sistema para os 
servidores que serão indicados 
pelos chefes de gabinetes. De 
acordo com a diretora da Secreta-
ria Judiciária do TRF5, Telma Mota, 
o treinamento será realizado de 
forma prática. “Haverá a simulação 
de procedimentos no sistema”, 
destaca Telma Mota. Os servidores 
treinados terão a missão de ajudar 
os demais colegas de gabinete a 
utilizar o Pje. A diretora informou, 
ainda, que dentro da programação 

de apre-
sentações 
do Pje para 
advogados 
e procura-
dores, hoje, 
a partir das 
14h, a Secre-
taria Judiciá-
ria, a Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) e a INFOX, 
empresa desenvolvedora do PJe, 
farão a demonstração das funcio-
nalidades do sistema para advoga-
dos da Caixa Econômica Federal. 
A apresentação ocorrerá no setor 
jurídico da Caixa, na Ilha do Leite. 

Amanhã, o desembargador fe-
deral Francisco Cavalcanti será 
o responsável pela sessão de 
abertura do 1º Seminário de 
Avaliação e Aprimoramento das 
Atividades da Procuradoria Geral 
do Estado da Paraíba (PGE-PB). 
A palestra abordará o tema “A 

Fazenda Pública e a Reforma do 
Código de Processo Civil” e será 
realizada a partir das 19h, no au-
ditório da Estação Cabo Branco, 
localizado no Altiplano Cabo Bran-
co, em João Pessoa. O seminário 
– que acontece nos dias 26 e 27 
de abril – visa a discutir e definir 

ações 
para o 
aprimo-
ramento 
do con-
trole das 
informa-
ções e dos processos.

O vice-presidente desta Corte, 
desembargador federal Rogé-
rio Fialho, representa o TRF5 na 
solenidade de posse da mesa 
diretora do Tribunal Regional 

Amanhã, às 19h, acontecerá mais 
uma edição do projeto Quinta 
Jurídica. Em debate “A Crise do 
Poder Judiciário”. Promovido pelo 
núcleo potiguar da Escola de Ma-
gistratura Federal, a Quinta Jurí-
dica acontecerá no auditório da 
Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte. Os palestrantes do evento 
serão o Juiz Federal Walter Nunes 
da Silva Júnior, a presidente da As-
sociação dos Magistrados do Rio 

Grande do Norte Hadja Rayanne 
de Holanda Alencar e o presidente 
da Ordem dos Advogados do Bra-
sil/RN, Paulo Eduardo Teixeira. As 
inscrições para o evento são gra-
tuitas e podem ser feitas no site 
da JFRN: www.jfrn.jus.br. No dia da 
Quinta Jurídica os inscritos devem 
fazer a doação de dois quilos de 
alimentos, mediante a qual é con-
firmada a inscrição. Fonte:  
ASCOM/JFRN.

Federal da 
1ª Região. 
A cerimônia 
será realizada hoje, às 18h, em 
Brasília.

O poeta e escritor Majela Colares, 
ex-assessor do desembargador 
federal do TRF5, José Maria Lu-
cena, lança hoje (25), às 19h, no 
espaço cultural Casa das Rosas, 
em São Paulo, o seu novo livro 
de poemas “Memória Líquida”. 

Majela colares é visto pela críti-
ca nacional como um dos mais 
representativos poetas brasilei-
ro de sua geração e até mesmo 
da atual poesia brasileira, como 
afirmou o crítico literário carioca 
Fernando Py.


