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Aniversariantes

Semana Nacional
contra o Alcoolismo

Equipamentos industriais, agroindustriais
e de comércio, computador,
eletrodomésticos, além de um terreno e
parte de uma propriedade rural foram
alguns dos bens disponibilizados pela
10ª Vara da Justiça Federal na Paraíba,
situada em Campina Grande, para
aquisição direta através do Empório

JFPB disponibiliza bens
para arremate no
Empório Judicial

O Programa At Work, ministrado
pelo grupo Vigilantes do Peso,
atenderá aos servidores do TRF da 5ª
Região. No dia 1º de março, às 11h, na
Sala das Turmas, será realizada a
palestra “Disseram que você precisa de
uma dieta? Nós achamos justamente o
contrário”. O curso tem a duração de três
meses e será dividido em 12 reuniões. O
programa é direcionado a quem dispõe
de pouco tempo e quer emagrecer
mantendo uma boa alimentação e
melhorando a qualidade de vida.
Inscrições e informações com Cristiane
(Asserjufe), ramal 9581. 

“Vigilantes do
peso” para
servidores do TRF5

Judicial. Os bens fazem parte dos lotes
que não foram arrematados durante os
Leilões Judiciais realizados no ano
passado. A relação completa dos bens
pode ser acessada através do site
www.jfpb.jus.br, no link  “Empório Judicial”.

A estudante de
nível médio Thaís
Melo, estagiária
do Núcleo de
Assistência à
Saúde (NAS) do
TRF5, acaba de
ser aprovada no
vestibular de
Odontologia da
Universidade de Pernambuco (UPE).
Estudante de escola pública, em
janeiro de 2009 a jovem ingressou no
Tribunal, através do Programa
Adolescente Aprendiz, onde atua no
Setor Médico do NAS.

Estagiária do NAS
é aprovada em
Odontologia

A Procuradoria da União em Alagoas está
com inscrições abertas para estágio em
Direito. As inscrições podem ser feitas até
o dia 3 de março, das 9 às 12h e das 14
às 17h, na sede da Procuradoria (Av.
Moreira e Silva, nº 863, Farol – Maceió). O
candidato deve apresentar original e cópia
da carteira de identidade e doar uma lata
de leite em pó. Informações: (82)
3311.655 ou www.agu.gov.br/pual.

Estágio na Procuradoria
da União em Alagoas

Um total aproximado de
R$ 13,5 bilhões foi
liberado pelo Conselho
da Justiça Federal aos
Tribunais Regionais
Federais, em 2009,
para o pagamento de
precatórios e
Requisições de
Pequeno Valor (RPVs).
Desses recursos, quase 80% são refe-
rentes a processos de natureza alimen-
tícia, como aposentadorias, pensões e
vencimentos de servidores públicos. Os
valores pagos no ano passado superam

CJF liberou mais de R$ 13 bilhões
em precatórios e RPVs em 2009

em mais de 47% os
desembolsados em
2008, que totalizaram
R$ 9.128.285.224,00.
Precatórios e RPVS
são pagamentos de
sentenças judiciais
transitadas em
julgado. A diferença é
que as RPVs se

originam de sentenças com valores de
até 60 salários mínimos, com prazo de
pagamento de até 60 dias, sendo sua
inclusão no orçamento estimada no
exercício anterior.

Permuta
A analista judiciária Ana Luiza de

Azevedo e Silva (TRT da 2ª Região/
São Paulo) quer permutar com
servidor do TRF5 ou da Seção

Judiciária de Pernambuco. Contato:
analuizamarinho@terra.com.br ou

pelos telefones (81)3441-1458 e
9607-2268.

A Asserjufe está funcionando no 3º
andar do edifício-sede do TRF5.

Informações: 9581.

Asserjufe


