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Comitê se reúne para debater o PJe 2.1

SAE tem novo 
diretor

TRE-PE

de Abril

TERÇA

Aniversariantes

m mais uma ação volta-
da para os cuidados com 

a saúde dos que integram o 
TRF5, o Núcleo de Assistência 
à Saúde (NAS) promove, na 
próxima quinta-feira (11), uma 
campanha de vacinação contra 
gripe tetravalente. Magistrados, 
servidores, terceirizados e esta-
giários que quiserem ser imu-
nizados devem comparecer ao 
NAS no período das 9h às 16h. A 
vacina custará R$ 70 e o valor po-
derá ser pago em dinheiro ou no 
cartão de débito. O Núcleo lembra 
aos pacientes que quem possuir 

NAS promove vacinação contra gripe 

Integrantes do Comitê Gestor 
Regional de Implantação do Sis-
tema Processo Judicial Eletrônico 
– PJe 2.1 nos Juizados Especiais 
Federais e Turmas Recursais par-
ticiparam, ontem (8), da primeira 
reunião do grupo, realizada na 
sala do Conselho de Administra-
ção. O objetivo foi permitir a to-
dos conhecer a situação atual do 
sistema, definir responsabilidades 
e estabelecer prioridades. Instituí-
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carteira de vacinação deve apre-
sentar o documento no momen-
to da vacinação. O atendimento 
será por vez de chegada. As doses 
serão aplicadas pela Clínica Imu-

nológica, que disponibilizará 
uma equipe técnica para 
esclarecer dúvidas sobre 
quem pode ou não receber 
a vacina. A expectativa é de 
que 300 pessoas sejam imu-
nizadas com a ação.
Familiares – Pais, filhos e 
cônjuges de servidores tam-
bém podem comparecer no 
dia da vacinação para rece-

ber a dose. De acordo com o NAS, 
a restrição para familiares apenas 
de servidores se deve à expectati-
va de um grande fluxo de pessoal 
durante a campanha.

O general José Luiz Jaborandy Ro-
drigues tomou posse, ontem (8), 
como novo diretor da Subsecreta-
ria de Apoio Especial (SAE). Jabo-
randy assume no lugar do general 
Nilson Caldas Ananias, que deixou 
o setor na última sexta-feira (5). 

O desembargador federal Edilson 
Nobre tomou posse, ontem (8), 
como membro efetivo do Tribunal 
Regional Eleitoral de Pernambuco 
(TRE-PE), para o biênio 2019/2021, 
na classe juiz federal. O desembar-
gador federal Élio Siqueira presti-
giou a solenidade, que ocorreu na 
sede do TRE-PE. 

Visita do presi-
dente - O presi-
dente do TRF5, 
desembargador 
federal Vladimir 
Carvalho, visitou 
diversos setores 
do Tribunal na 
tarde de ontem 
(8). O presidente 
se apresentou 
aos servidores e 
conheceu o funcionamento das unidades da Corte.

do pelo Ato da Presidência nº 
148/2019, o Comitê é coor-
denado pelo vice-presidente 
do TRF5, desembargador 
federal Rubens Canuto, e tem 
entre suas atribuições par-
ticipar de todas as fases do 
desenvolvimento e susten-
tação do sistema, propondo 
outros sistemas e funcionalidades 
necessárias, a fim de atender às 
demandas de seus usuários. O Co-

mitê é integrado, ainda, por juízes 
federais e diretores do TRF5 e das 
Seções Judiciárias da 5ª Região.


