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TERÇA

Tribunal libera R$ 53,8 milhões
em pagamento de RPVs

Abertura do Ano
Judiciário 2010

Recuperação de parte da
coberta do Pleno termina hoje

Dia do Agente Fiscal

Juiz Federal Edmilson da
Silva Pimenta
SJSE

Juiz Federal Flávio Roberto
Ferreira Lima
SJPE

Maria Verônica Lima T de Souza
Pessoal

Antônio Celestino da Silva Neto
Gab. Des. José Baptista de A. Filho

Com o pagamento de
9.013 Requisições de Pe-
queno Valor (RPVs), o
TRF da 5ª Região estará
liberando, a partir da próxi-
ma semana, R$ 53,8 mi-
lhões na economia dos
seis Estados nordestinos
que integram a 5ª Região
da Justiça Federal
(Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Cea-
rá, Alagoas e Sergipe). A
liberação dos recursos
atenderá cerca de 17 mil
pessoas, que poderão receber o dinhei-
ro em agências do Banco do Brasil e

Caixa Econômica Federal.
Serão pagas nas agências
da Caixa as RPVs situa-
das entre os números
411.839 e 415.211, en-
quanto o Banco do Brasil
efetuará o pagamento das
RPVs de nºs 415.212 a
420.878. O valor das
RPVs não ultrapassa o
correspondente a sessen-
ta salários mínimos (R$
27,9 mil) por beneficiário.
Os interessados podem
obter informações sobre o

pagamento das requisições através do
número 0800.722.90.77.

O Ano Judiciário 2010 começou
oficialmente na manhã de on-
tem, no plenário do Supremo
Tribunal Federal, em Brasília,
em cerimônia dirigida pelo ministro
Gilmar Mendes (presidente do STF e do
Conselho Nacional de Justiça) e
prestigiada por representantes dos três
Poderes. Estavam presentes o Presiden-
te da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
o vice-presidente José Alencar, o presi-
dente do Senado José Sarney e da Câ-
mara dos Deputados, Michel Temer. O
ministro Gilmar Mendes fez um balanço
das ações realizadas em 2009 e desta-
cou a transparência das ações do Poder
Judiciário e o esforço dos tribunais brasi-
leiros para cumprir a Meta 2, enquanto o
Presidente Lula ressaltou a importância
do processo eletrônico para a agilidade
da Justiça brasileira.

As obras de recuperação da coberta do auditório do
Pleno têm conclusão prevista para esta semana. Até
o momento foram substituídos 830 tirantes (vigas
que sustentam a estrutura do forro às telhas), totalizando 90% da respectiva reforma
no que tange ao reforço da estrutura. Em seguida, serão feitos reparos no teto da
biblioteca, antecedendo a restauração do próprio telhado. A Secretaria Administrati-
va, através da DIAP, aproveitou o período de recesso forense e o mês de janeiro
para executar uma série de reparos no edifício-sede.

Desconto para associado
da Asserjufe
A Ótica Focus está oferecendo descon-
tos especiais para servidores associa-
dos da Asserjufe/PE. As compras de ar-
mações e lentes para os óculos de grau
ou de sol dão direito a descontos a partir
de 5% do valor. Informações: 3221.3282.

Esquentando os tamborins...
Prévia do Mortadela Futebol Clube
O Mortadela F.C, primeiro bloco fute-
bolístico do mundo, fará prévia do
Carnaval 2010 na próxima quinta-fei-
ra, a partir das 19h, com concentra-
ção na Rua das Pernambucanas, nº
407.  Orquestra de frevo, grupo de
samba e DJ vão animar a festa do
clube. Informações:
www.blocomortadela.com.br.

A estagiária Paula Cavalcanti (Comuni-
cação) solicita doação de sangue ao
Hemope, em nome de seu parente,
Mauricio Spinelli. Informações: 9019

Doação de sangue


