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Dia Internacional contra
a Exploração Sexual e o
Tráfico de Mulheres

O presidente
do Conselho
da Justiça
Federal (CJF),
ministro Ari
Pargendler,
liberou nesta
terça-feira (21),
para o Tribunal
Regional
Federal da 5ª
Região, com

sede no Recife(PE), que abrange ainda os
estados do Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio

CJF libera R$ 433 milhões em RPVs
para os Tribunais Regionais Federais

Grande do Norte e Paraíba, um total de
R$ 82.799.253,11, sendo R$ 47.612.543,32
para dívidas previdenciárias, beneficiando
11.231 pessoas. O total liberado pelo
presidente do CJF para os tribunais
regionais federais é de R$ 433.363.154,36
para pagamento de requisições de
pequeno valor (RPVs) na Justiça Federal.
As requisições se referem a dívidas
judiciais da União e de órgãos públicos
federais, autuadas em agosto de 2010. O
depósito desses valores na conta dos
beneficiários é feito pelos TRFs, de acordo
com seus cronogramas próprios. Acontecerá

amanhã, das
13h30 às 15h30,
na Sala das
Turmas, a
participação do
vice-presidente do
Sindicato dos
Trabalhadores da
Justiça Federal de
Pernambuco, Denílson José Laranjeira,
no evento promovido pelo Núcleo de
Assistência à Saúde. Denílson, que é
servidor de carreira do Tribunal
Regional do Trabalho da 6ª Região,
debaterá o filme Amor sem Escalas.

Servidor participa de
debate sobre filme

Perícia Médica Judicial Conciliatória e
Elementos do Ato Pericial à Luz do
Código de Ética Médica, além de oficinas
integram os temas que serão debatidos
durante a Jornada Paraibana de Perícias
Médicas e Judiciais, a partir de hoje(23)
até sexta-feira, no auditório da Justiça
Federal em Campina Grande(PB). O
desembargador federal Rogério Fialho
Moreira presidirá a sessão de abertura da
jornada, às 19h desta quinta-feira (23). Já
a palestra de encerramento será proferida

JFPB promove I Jornada de Perícias Médicas
pelo desembargador Francisco Barros
Dias, às 19h30 do dia seguinte. Maiores
informações na página www.jfpb.jus.br.
Promovido pelo Juizado Especial da JFPB,
pela Advocacia Geral da União (AGU) e
pela Faculdade de Ciências Médicas de
Campina Grande, com o apoio do INSS e
do Conselho Federal de Medicina, o
evento tem como principal público-alvo o
médico perito, advogados, médicos de
outras especialidades, estudantes de
Direito e de Medicina.

O núcleo do Rio Grande do Norte da
Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região promoveu um curso Agricultura
Familiar: subsídios para análise de
benefícios previdenciários. O evento foi uma
iniciativa da 7ª Vara, com o apoio da
Coordenadoria dos Juizados Especiais
Federais e da Direção do Foro.O curso teve
como objetivo proporcionar a magistrados,
diretores e servidores da JFRN o acesso ao
conhecimento acerca das culturas mais
comuns do Estado, destacando as técnicas
e práticas agrícolas que têm sido utilizadas
no âmbito da agricultura familiar.

Esmafe promove
curso sobre
agricultura familiar

A Subseção Judiciária de União dos Palma-
res (7ª Vara Federal), em Alagoas, abre ins-
crições de 27 de setembro a 29 de outubro
de 2010 para o credenciamento de
psiquiatras para atuação na área de perito
judicial, nas ações afetas ao Juizado
Especial Federal. A atual remuneração é de
R$ 200 para cada laudo pericial apresenta-
do. Os interessados deverão enviar currícu-
lo e cópia da carteira do Conselho Regional
de Medicina para o e-mail direcao7@jfal.jus.br,
ou pelo telefone: (82) 212226903.

União dos Palmares
convoca médicos peritos

Desligue ou tire da tomada quando não
estiver usando um eletrodoméstico. A

função de standby de um aparelho usa
cerca de 15% a 40% da energia consumida

quando está em uso.

Evite deixar aparelhos em standby

Ari
Pargendler


