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AniversariantesSEXTA

Meio Ambiente

A reciclagem de papéis, vidros, 
plásticos e metais - que repre-

sentam em torno de 40% do lixo 
doméstico - reduz a utilização 

dos aterros sanitários. Os maio-
res beneficiados são o meio am-
biente e a saúde da população.

Fonte: www.lixo.com.br
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PJe: TRF5 promove treinamento em 
Aracaju

Lembrete

Últimos dias para 
envio de enunciados

Missa

Piso do estacionamento da ampliação 
está sendo recuperado

Juíza Federal  
Maria Júlia Pinheiro Nunes

SJCE
Tâmara Lopes Barbosa
NDRH
Rafael José Farias Souto
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti

Sábado, dia 15 de setembro
Romero Portela Mota
Subsec. de Tecnologia da Informação
Roberto Cipriano da Silva
INTERFORT

Domingo, dia 16 de setembro
Nara Aparecida Lourenço Paes
POLITEC

Seção Judiciária de Sergi-
pe (SJSE) prepara-se para a 
implantação obrigatória do 

Processo Judicial Eletrônico (PJe) 
na capital, Aracaju. Segunda-feira 
(17/9), tem início o período de trei-
namento no sistema, destinado a 
servidores, magistrados, advogados 
e procuradores. A capacitação será 
realizada até o dia 28 de setembro. 
A partir do dia 1º de outubro, o uso 
do PJe para os procedimentos ordi-
nários, seus incidentes processuais 
e ações conexas será obrigatório na 
sede da SJSE. O treinamento sobre 

as aplicações do PJe 
é promovido pelo 
Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5, por meio da 
Secretaria Judiciária e da Subsecre-
taria de Tecnologia da Informação. 
Magistrados serão treinados no dia 
19, já para os servidores, o treina-
mento será dividido em dois módu-
los (básico e avançado). 
Inscrições - Os advogados e procu-
radores interessados devem fazer a 
inscrição em uma das duas turmas, 
que acontecem nos dias 25 e 26, 

respectivamen-
te. As inscrições 
serão considera-
das válidas após 
confirmação dos 

dados junto ao Cadastro Nacional 
dos Advogados. Mais informações 
na página da Justiça Federal em 
Sergipe: www.jfse.jus.br. A próxi-
ma sede de Seção Judiciária onde 
haverá treinamento nos mesmos 
moldes é João Pessoa, durante o 
período de 1º a 11 de outubro. A 
obrigatoriedade do PJe na capital 
paraibana tem início no dia 15/10.

Uma parte da área do estacio-
namento da ampliação do TRF5 
está passando por uma recupe-
ração. De acordo com a Subse-
cretaria de Infraestrutura e Ad-
ministração Predial (SIAP), o piso 
sofreu erosões e corria o risco de 
afundar. O trecho atingido, por-
tanto, está interditado para que 
a empresa contratada pela Caixa 

Econômica Federal possa realizar 
os serviços. A previsão é de que, no 
início do mês de novembro, a obra 
seja concluída e a área liberada 
para receber os veículos com segu-
rança. A Caixa é responsável pela 
recuperação do piso do estaciona-
mento, uma vez que o problema 
ocorrido foi anterior à aquisição do 
prédio da ampliação do TRF5.

Termina neste domingo (16) o 
prazo para envio de enunciados 
para a I Jornada de Direito Comer-
cial. O evento será realizado entre 
os dias 22 e 24 de outubro, em 
Brasília. Organizado pelo Centro 
de Estudos Judiciários do Conse-
lho da Justiça Federal (CEJ/CJF), a 
Jornada tem como objetivo ana-
lisar tópicos relevantes do Direito 
Comercial, visando adaptá-los às 
inovações legislativas, doutrinárias 
e jurisprudenciais. Todas as instru-
ções para encaminhar as propos-
tas e informações sobre inscrição 
estão disponíveis no site do CJF 
(www.jf.jus.br), no item Serviços/
Cursos e Eventos.

Hoje tem mais uma edição da 
Feira Orgânica do TRF5, no 
estacionamento da ampliação 
do Tribunal, das 11h às 14h. 
Nas barracas, frutas, hortaliças, 
legumes e verduras orgânicas, 
além de pães, bolos e massas 
integrais, mel e outros produ-
tos, como, temperos e repe-
lente.

A Missa de Sétimo Dia pelo faleci-
mento da mãe do servidor Stênio 
Alcântara de Barros (Subsecretaria 
de Recursos Extraordinários, Espe-
ciais e Ordinários), que será reali-
zada hoje (14/9), às 19h, mudou 
de local. A missa será realizada na 
Capelinha Sta Terezinha do Cor-
deiro, localizada na Rua Abraão 
Alliz, 159, no bairro do Cordeiro, 
por trás do Colégio Souza Leão e 
próximo à Sala de Reboco.


