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Aniversariantes

27 SEXTA
Fevereiro

Juiz Federal
Paulo Machado Cordeiro
SJAL

Sorária Maria Rodrigues Sotero Caio
Diretoria Geral
Jorge Cabral Chaves
Plenário
Simone Silva de Souza
Secretaria Administrativa
Fabianna Rodrigues Layme
Jurisprudência
Rafael Santana da Costa
Gab. Des. José Maria Lucena

Sábado, 28 de fevereiro
José Evilmar Cavalcante Furtado
Distribuição
Arlene Tavares de Melo Vieira
Recursos
Fabrícia de Almeida Vaz da Silva
Precatórios

Domingo, 1º de março
João Batista de Paiva
Apoio Especial
José Júlio Ribeiro Viana
Setor Médico
Maria Goretti Batista da Costa
Gab. Des. Manoel Erhardt

Dia do Agente Fiscal

Dia Nacional do Livro Didático

A partir do dia 9
de março, o TRF5
estará liberando
R$ 46.907.245,64,
para pagamento
de Requisições
de Pequeno Va-
lor (RPVs) situa-
das no intervalo
sequencial entre

os números 315.8289 e 323.970. O
montante vai aquecer a economia nos
seis Estados que integram a 5ª Região
da Justiça Federal (Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe), beneficiando mais

O TRF5 vai liberar mais de
R$ 46 milhões em RPVs

de 15 mil pessoas. Os recursos são
correspondentes a dívidas judiciais da
União e de órgãos públicos federais
autuados em dezembro de 2008, cujo
valor se limita a sessenta salários míni-
mos (valores atualizados pelo IPCA-E do
mês de referência). Para receber as
RPVs, as partes deverão se dirigir a
qualquer agência da Caixa Econômica
Federal e apresentar os seguintes
documentos: originais e cópias da RG
(carteira de identidade), CPF e
comprovante de residência (conta de
água, luz ou telefone). Os valores estarão
disponíveis em contas judiciais abertas
em nome dos beneficiários.

A Escola de Magistratura Federal
da 5ª Região (Esmafe5) estará
promovendo, de 9 a 11 de março,
o Curso Meio Ambiente e Justiça
Federal: A Visão Multidisciplinar
dos Problemas e das Soluções.
O curso, coordenado pelo juiz
federal Ivan Lira de Carvalho, tem
o objetivo de oferecer aos
magistrados da 5ª Região uma

visão do Direito
Ambiental, sob o foco da
multidisciplinariedade,
com vista a subsidiá-los
nas decisões
pertinentes ao Meio
Ambiente. O evento
contará com a
participação de
membros do Poder

Esmafe5 abre inscrições para curso sobre Meio Ambiente
Judiciário, representantes do Poder
Executivo, pesquisadores,
representantes de organizações não
governamentais e de comunidades
locais. As inscrições serão realizadas a
partir desta sexta-feira, dia 27, até a
próxima quinta-feira, dia 5 de março.
Para efetuar a inscrição, os
interessados devem acessar a Internet
e clicar no link Esmafe.

Nesta sexta-feira,
encerram-se as
inscrições para os
cursos de Informática
(Excel, PowerPoint e
Windows - Word). O
NDRH informa que os
módulos oferecidos
foram indicados pelos servidores durante
pesquisa realizada, em agosto passado,
via Intranet. Os cursos serão realizados
no horário noturno. Os interessados
devem efetuar suas inscrições
acessando a Intranet e clicando em uma
das opções do curso. Mais informações
pelos ramais 9818/9307.

NDRH encerra hoje
inscrições para cursos
de Informática

A Asserjufe-PE mantém convênios com
diversos estabelecimentos comerciais,
serviços e lazer, que oferecem descon-
tos e facilidades no pagamento. Também
criou o sistema Cred-Cheque, que permi-
te aos associados realizarem compras e
só pagarem no final do mês. A entrega
do Cred-Cheque acontece no Posto da
Asserjufe (16º andar), a partir do dia 11
de cada mês. Informações: 9581.

Asserjufe-PE oferece
facilidades aos associados


