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“Agências Reguladoras” é tema de
seminário no TRF5.

O presidente
do TRF5 José
Baptista de
Almeida Filho e
a desembarga-
dora federal
Margarida
Cantarelli
participaram, ontem, da sessão solene das
novas instalações do Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). A
cerimônia foi comandada pelo presidente
do TRE, desembargador Rivadávia
Brayner, e demais desembargadores

Presidente e desembargadora
participam de solenidade no TRE

O TRF da 5ª Região disponi-
bilizará, em outubro, o mesmo
modelo de atendimento às
partes, advogados e demais usuários que
está sendo utilizado de forma pioneira na 5ª
Vara da Seção Judiciária da Paraíba. A
Subsecretaria a de Recursos Extraordi-
nários, Especiais e Ordinários (SREEO),
Plenário, as quatro Divisões de Turma e a
Divisão de Precatórios deixarão um compu-
tador disponível para que os usuários
acionem os atendentes via mensagem de
voz. O servidor André Pineli Pereira (5ª
Vara-PB) é o responsável pela implantação
do novo sistema no TRF5. Para ele, esta
forma de atendimento ao público agiliza o
serviço, beneficiando aos advogados e aos
jurisdicionados. Por enquanto, o modelo de
atendimento ficará em período de testes
nos setores citados.

TRF5 implanta
novo modelo
de atendimento

No dia 27 de setembro, o recém-empossado
desembargador federal do TRF5 Manoel Erhardt recebe
homenagem do Clube dos Advogados de Pernambuco,
durante jantar, a partir das 20h, no Restaurante Boi Preto,
em Boa Viagem. O evento é promovido pelo Clube com o
intuito de prestigiar personalidades de destaque no mundo
jurídico do Estado.

Clube dos Advogados homenageia
desembargador Manoel Erhardt

eleitorais, e prestigiada por
autoridades dos meios político e
jurídico do Estado. A solenidade
ocorreu na Sala do Pleno do TRE
(Parque Amorim).
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As árvores trazem inúmeros
benefícios, sua importância
está associada à vida, ao ar que
respiramos. Por isso, existe a
necessidade de mantermos o
equilíbrio das florestas, preservan-
do matas nativas e protegendo ma-
nanciais, onde fauna e flora encon-
tram ambientes diferenciados.

Fonte: www.ibge.gov.br

Dia da Árvore
(21 de Setembro)


