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Aniversariantes
Rodolfo de Santana Barbosa
Divisão da 3ª Turma

Mariana Silveira,
assessora jurídi-
ca do gabinete do
desembargador
federal Paulo Gadelha, pensou em
medidas simples de conscientização
para reduzir as agressões à natureza e
tornar os ambientes que costuma
freqüentar mais agradável. No local de
trabalho, comprou canecas para que os
colegas reduzissem o consumo de
copos descartáveis. A servidora sempre
procura usar sacolas ecológicas, ao
invés das de plástico quando vai ao
supermercado ou ao shopping. Instalou
um coletor de pilhas usadas no edifício
em que mora e ainda incentivou a
coleta seletiva de lixo. Além disso,
Mariana, sempre que possível, utiliza o
ônibus para vir ao Tribunal e recolhe o
lixo que encontra
quando vai à
praia de Boa
Viagem.

Dia da Liberdade
de Imprensa

O presidente do Conselho da
Justiça Federal(CJF),
ministro Cesar Asfor Rocha,
liberou, R$ 80.232.898,12
(80 milhões, duzentos e
trinta e dois mil, oitocentos e
noventa e oito reais e doze
dentavos) ao Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região,
destinados aos pagamentos
de requisições de pequeno
valor (RPVs). As requisições
referem-se a dívidas judiciais
da União e de órgãos públicos federais,
autuadas em abril de 2010. O depósito
desses valores na conta dos
beneficiários será feita pelo TRF5,
seguindo um cronograma que incluirá os
estados do Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio

Grande do Norte e Paraíba.
O Conselho da Justiça
Federal liberou um total de
R$ 392,5 milhões para
pagamento das RPVs dos
cinco Tribunais Regionais
Federais. Os recursos
atendem à classificação
das despesas realizadas
segundo a natureza do
crédito, alimentícia ou não
alimentícia e vão benefi-
ciar 59.770 pessoas em

todo o país. Os débitos de natureza
alimentícia são aqueles decorrentes de
salários, vencimentos, proventos,
pensões e suas complementações,
benefícios previdenciários e
indenizações por morte ou invalidez.

Conselho da Justiça Federal libera
80 milhões em RPVs para o TRF5 Facilitar o acesso

das pessoas ao
Judiciário. Com
essa perspectiva,
uma instituição
de ensino supe-
rior da Paraíba e
a Justiça Federal assinaram convênio de
intercâmbio acadêmico, para instalação do
primeiro Escritório de Prática Forense
Virtual de Campina Grande. A parceria foi
viabilizada por iniciativa dos juízes
federais Sérgio Murilo Queiroga e Gustavo
Gadelha, respectivamente, presidente do
Juizado Especial Federal, em Campina
Grande e substituto do mesmo órgão. O
convênio foi assinado pelo desembarga-
dor federal Rogério Fialho Moreira e pela
diretora de Foro da Seção Judiciária da
Paraíba, Helena Delgado Ramos Fialho.

Escritório Forense
Virtual na Paraíba

Os elevadores 1 e 2 (lado esquerdo de
quem entra) vão funcionar atendendo do
9º ao 16º andar. Os de números 4, 5 e 6
(lado direito de quem entra) atenderão do
1º ao 8º andar. O elevador de nº 3 perma-
necerá funcionando para o setor de servi-
ços. A Thyssenkrupp, empresa que presta

serviço de manutenção dos elevadores,
realizou um estudo técnico e constatou
que ocorria um tráfego maior nos andares
mais baixos. A prestadora avaliou que
havia a possibilidade de se otimizar esse
serviço, por isso sugeriu a implantação do
novo sistema, em caráter experimental.

Elevadores passam a ter novo funcionamento
As instalações da Associação dos
Servidores da Justiça Federal de
Pernambuco (ASSERJUF/PE) que
ficavam no terceiro andar do Tribunal,
agora estão localizadas no mezanino.
FORRÓ – No próximo dia 11, a
ASSERJUF realiza sua tradicional festa

de São João. Este ano, o “Forró da Veia
Cega” acontece a partir das 21h, na sede
da Associação, localizada na Justiça
Federal de Pernambuco, bairro do Jiquiá.
Os forrozeiros Adriano Paulino e Antônio
José vão animar o arrasta-pé. Outras
informações: Cristiane (9581)

ASSERJUF agora funciona no mezanino
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