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Dica para o uso dos elevadores

O TRF5 publicou, na últi-
ma sexta-feira, o primeiro
Edital de Eliminação, de
2010, de processos com
temporalidade cumprida,
em atendimento às
determinações contidas
na Resolução nº 23/2008,
pelo Conselho da Justiça
Federal. Neste edital fo-
ram listadas 3.200 Requisições de Pe-
queno Valor (RPVs) que já foram pagas. A
partir da data da publicação do edital, os
interessados têm até 45 dias para recla-
mar, após esse prazo os documentos
serão fragmentados e doados, para
reciclagem, à ONG Moradia e Cidadania.
De acordo com a diretora do Núcleo de

TRF5 publica edital para
eliminação de RPVs

Gestão Documental
Lúcia Carvalho e o
supervisor da Seção de
Arquivo e Documenta-
ção, Ernani Lucena, o
descarte vai gerar maior
espaço físico, que será
destinado ao
arquivamento dos
processos de guarda

permanente. A relação dos autos
indicados para eliminação encontra-se à
disposição dos interessados no site do
Tribunal (www.trf5.jus.br) no link Editais de
Eliminação. Os interessados em
preservar o processo original devem
requerer a documentação à Comissão de
Avaliação de Documentos do TRF5.

Os municípios de Goiana (Zona da
Mata Norte), Palmares (Zona da
Mata Sul) e Ouricuri (Sertão do Araripe)
ganharam, na última segunda-feira, a
instalação de Varas Federais.
Inicialmente, o atendimento está sendo
realizado em instalações provisórias. A
previsão da Justiça Federal em
Pernambuco (JFPE) é de que dentro de
90 dias, o público seja atendido em
locais mais amplos e confortáveis. A
instalação das novas Varas cumpre uma
determinação do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (TRF5) e do
Conselho da Justiça Federal (CJF). Para
consultar os endereços de
funcionamento acesse o site
www.jfpe.jus.br.

JFPE instala Varas
Federais na Zona da
Mata e no Sertão

O estudante de nível médio do Programa Menor Aprendiz
TRF, Agmaildo Sueldes Barbosa, lotado no Gabinete da
Revista, foi aprovado no curso de Gestão da Tecnologia da
Informação, na Faculdade Guararapes. Estudante de
Escola Pública, Sueldes obteve uma boa classificação no
Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e inscreveu-se no
processo seletivo do Programa Universidade Para Todos
(ProUni) e foi contemplado com uma bolsa de estudos.

Estudante é contemplado com bolsa de estudos

Termina amanhã, o prazo de inscrições
para o Serviço de Advocacia Voluntária
junto à Justiça Federal em Alagoas. O
formulário próprio para a inscrição está
à disposição, no site da Justiça Federal
em Alagoas (www.jfal.gov.br), ou na
sede da Seção Judiciária, em  Maceió,
Alagoas.     

Inscrições para
advogados voluntários

Estão abertas as inscrições para a nova
turma do Vigilantes do Peso, com início
previsto para a segunda quinzena de
maio. Os encontros fazem partem do
Programa At Work, que tem como foco
pessoas que dispõem de pouco tempo e
que querem emagrecer mantendo uma
boa alimentação. Informações: 9581.

Vigiliantes do Peso
abrem inscrições

A saída tem prioridade e quando
entrar no elevador observe as

soleiras da porta. Auxilie o
tráfego quando for para um

andar distante fique no fundo da
cabine, aproximando-se da

porta apenas quando estiver
chegando em seu andar.

Dia Mundial do
Desenhista

Ernani Lucena e
Lúcia Carvalho


