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JFPE destina recursos para capacitação de detentos

Visita de universitários
de Setembro

QUINTA

Música contemporânea
AniversariantesDica cultural

TRU se reúne na próxima 
segunda, no TRF5

A 36ª Vara da Justiça 
Federal em Pernambu-
co (JFPE), a Secretaria 
de Justiça e Direitos 
Humanos (SJDH) e a 
Secretaria Executiva de 
Ressocialização (SE-
RES) assinaram, na últi-
ma segunda-feira (10), 
termo de responsabilidade para 
a oferta de cursos profissionali-
zantes destinados a quase 2 mil 
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Turma Regional de Unifor-
mização de Jurisprudência 

– TRU se reúne na próxima segun-
da-feira (17), às 14h, no Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região- TRF5, para realizar a sua 
25ª sessão de julgamento, sob a 
presidência do desembargador fe-
deral Élio Siqueira. De acordo com 
a Coordenadoria dos Juizados 
Especiais Federais, serão julga-
dos 76 pedidos de uniformização 
de jurisprudência. As solicitações 
para sustentação oral deverão ser 

detentos no Estado de Pernambu-
co. O projeto, batizado de Novos 
Horizontes com Justiça, contará 

comunicadas antecipadamente 
à Secretaria da TRU, através do 
e-mail coordenadoria.jef@trf5.
jus.br. 
Pauta - Os processos incluídos 
na pauta poderão ser consul-
tados no site do TRF5, na área 
“Serviços Públicos/Juizados Espe-
ciais Federais – Portal dos JEFs”, 
cujo menu do lado esquerdo 
contém todas as informações so-
bre a TRU, a exemplo da compo-
sição do colegiado e a pauta de 
julgamento da referida sessão.

com a doação de R$ 200 
mil da JFPE. A quantia é 
oriunda da arrecadação de 
recursos provenientes de 
prestação pecuniária re-
lativa ao cumprimento de 
penas ou medidas alterna-
tivas, vinculados ao juízo 
da 36ª Vara Federal Crimi-

nal, cuja titular é a juíza federal 
Carolina Malta. (+) Leia mais: 
www.jfpe.jus.br

O TRF5 rece-
beu, ontem 
(12), a visita de 
19 alunos do 
7º ao 10º pe-
ríodo do curso 
de Direito da 
Uninabuco. Os 
universitários, que foram recep-
cionados pelo presidente do 
Tribunal, desembargador federal 
Manoel Erhardt, estiveram acom-
panhados pela professora da 
disciplina Prática Jurídica,Viviane 
Delgado, que já foi estagiária do 

TRF5, entre 
2009 e 2011. 
O grupo não 
conseguiu 
acompanhar 
a sessão do 
Pleno, mas 
foi presen-

teado com uma explanação do 
presidente Manoel Erhardt sobre 
o funcionamento da Justiça Fede-
ral e do TRF5. A visitação incluiu 
a exibição do vídeo “A Casa do 
Direito”, produzido pela Divisão de 
Comunicação Social do TRF5.

Apresentar uma fotografia da ge-
ração contemporânea de composi-
tores pernambucanos. É com esse 
mote que o concerto de lançamen-
to do CD “Mucambo: música con-
temporânea para quarteto de cor-
das” será realizado, no próximo dia 
20, às 19h30, no Teatro Eva Herz, 
na Livraria Cultura do Shopping 
RioMar. Haverá a apresentação de 
um quarteto de cordas (violino, 
viola e violoncelo) formado por 
professores da Universidade Fede-
ral de Pernambuco (UFPE). A entra-
da é franca, mediante doação de 
2 kg de alimentos não perecíveis, 
destinados ao Hospital de Câncer 
de Pernambuco. O diretor executi-
vo do Mucambo, Manassés Bispo, 
foi estagiário de Nível Médio e fun-
cionário terceirizado do TRF5, no 
período de 1998 a 2002. Atualmen-
te, ele é servidor do Departamento 
de Música da UFPE e professor da 
Orquestra Criança Cidadã.


