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Aniversariantes

SEXTA

O

Robert Nogueira do Nascimento
Seção de Almoxarifado
Alex José de Arruda
Subsecretaria de Apoio Especial
Reginaldo Barbosa
Manutenção Predial

Sábado, dia 11
Áurea Ferreira de Brito
Gab. Desa. Fed. Margarida Cantarelli
Aureni Maria do Nascimento
Telefonia

Domingo, dia 12
Fernanda Cavalcante Braz Ribeiro Fluhr
Gab. Des. Fed. José Maria Lucena

Dia do Atleta Profissional

 Processo Judi-
cial Eletrônico 
(PJe) está com 

novas funcionalida-
des. A partir de hoje, 
os usuários do Siste-
ma já poderão usu-
fruir das melhorias. 
A elaboração do acórdão, o julga-
mento dos processos na sessão, a 
intimação das partes e o controle 
de prazos ficarão mais fáceis de 
usar. Além disso, algumas deman-

PJe ganha novas
funcionalidades

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, recebeu na ma-
nhã de ontem, em seu gabinete, 
o capitão de Mar-e-Guerra José 
da Silva Gonçalves, atual coman-
dante da Capitania dos Portos 
de Pernambuco, e o capitão de 
Mar-e-Guerra Ricardo Padilha, 
que na próxima terça-feira (14), 

Capitães de Mar-e-Guerra visitam presidente do TRF5

das dos procura-
dores e advogados 
também foram 
atendidas pela Se-
cretaria Judiciária e 
pela Subsecretaria 
de Tecnologia da 
Informação (STI) do 

TRF5. A partir de hoje, a STI come-
ça a agendar uma apresentação 
das referidas funcionalidades para 
os magistrados e respectivos as-
sessores.

O vice-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Rogério 
Fialho, e os desembargadores 
federais Marcelo Navarro, Luiz 
Alberto Gurgel e Paulo Gadelha 
representaram o TRF5 na posse da 
nova Mesa Diretora do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco para o biê-
nio 2012/2013. A partir de agora, a 
gestão do TJPE fica sob a respon-
sabilidade dos desembargadores 
Jovaldo Nunes, que assume aquela 
Corte como presidente; Fernando 
Ferreira, vice-presidente; e Frede-

a partir das 16h, as-
sume o comando dos 
Portos de Pernambu-
co. Os militares vieram 
entregar ao presidente 
do TRF5 o convite da 
solenidade de posse, 
que ocorrerá na sede 
da Capitania, no Recife 
Antigo.

rico Neves, corregedor-geral da 
Justiça. A solenidade aconteceu 
ontem, às 17h, na Sala de Sessões 
Desembargador Antônio de Bri-
to Alves, no Palácio da Justiça de 
Pernambuco.

TRF5 prestigia posse da nova Mesa 
Diretora do TJPE

O bloco infantil Quem não Chora 
não Mama convoca a criançada 
para a prévia carnavalesca que 
ocorrerá amanhã (11), a partir das 
15h, pelas ruas do bairro de Casa 
Forte. A festa será animada por 
uma orquestra de frevo e contará 
com a participação de bonecos 
do Teatro Lobatinho, bonecos de 
perna de pau e trenzinho para as 
crianças. A concentração será ao 
lado da Igreja de Casa Forte. 

Quem não Chora 
não Mama desfila 
em Casa Forte

A FGV Online está disponibili-
zando cursos gratuitos, na mo-
dalidade a distância, nas mais 
diversas áreas do conhecimento: 
direito, sustentabilidade, finanças 
pessoais, entre outras. Informa-
ções através do endereço http://
www5.fgv.br/fgvonline/Cursos-
Gratuitos.aspx .

FGV oferece
cursos gratuitos
a distancia


