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Maxuel de Souza Soares
Secretaria Judiciária
Marcos Olinto Novais de Sousa
Gab. Corregedoria Regional

João Paulo Costa Carvalho e Silva
Divisão da Quarta Turma

Antônio Carlos A. V. de Oliveira
Segurança

Paulo Roberto Soares Nogueira
SOSERVI 

Elizabeth Marques Carvalho
Informática

Sábado, 24/09/2011
Vladislave Ferreira Leite
Administração Predial

Augusto César D´Almeida
Seção de Jurisprudência

Nicielma Cavalcanti da Silva 
Diretoria Geral

Telma Roberta Vasconcelos Motta
Secretaria Judiciária

Valdir Pimentel de Oliveira
SOSERVI/Oficina

Domingo, 25/09/2011
Cláudio Valença Porto Filho
Gab.  Des. Francisco Cavalcanti

Maria Angélica de Lima Silva 
Telefonia

Dia Internacional contra a Exploração 
Sexual e o Tráfico de Mulheres

que une Célio Marques, 
Rogério Piquet, Juliano Do-
mingues-da-Silva e Wolney 

Mororó? Além de trabalharem no 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, eles amam o li-
vro, a leitura e a literatura. Não à 
toa, cada um deles vai lançar uma 
obra, sejam livros ou um vídeo 
documentário, na VIII Bienal Inter-
nacional do Livro de Pernambuco, 
que acontece de hoje a 02/10, no 
Pavihão de eventos do Centro de 

Dia 23/09
Livros

“Terrenos de Marinha” – 15h 
Célio Marques

“Fernando de Noronha” – 16h
Rogério Piquet Gonçalves

 
Vídeo Documentário

“Ascenso Ferreira: Menestrel do Povo” 
– 20h
Wolney Mororó

 
Dia 28/09
Livro

“A Política da Política de TV Digital no 
Brasil” – 20h
Juliano Domingues-da-Silva

Servidores do TRF5 lançam livros e vídeo 
na VIII Bienal do Livro

Convenções. Os dois primei-
ros são assessores jurídicos 
da Diretoria Geral. Já Wolney 
e Juliano são jornalistas e 
trabalham na Divisão de Co-
municação Social do TRF5, 
sendo este responsável pela 
produção do Via Legal, pro-
grama vinculado ao Con-
selho da Justiça Federal (CJF). A 
possível simbiose entre literatura e 
cidadania será o tema principal e 
desafio proposto pela Bienal deste 

O TRF5, através da Subsecretaria 
de Precatórios, liberou mais de 
R$ 64 milhões para o pagamento 
das Requisições de Pequeno Va-
lor (RPVs) referentes ao mês de 
setembro. O valor corresponde a 
13.261 requisições, beneficiando 
a 17.089 pessoas. O estado com 
mais favorecidos é o Ceará, que 
totaliza 4.419 beneficiados. As 
RPVs estarão disponíveis a partir 
do dia 10/10. Para receber os valo-
res, o beneficiário deve apresentar 

cópia do RG, CPF, junto com do-
cumentos originais, além de com-
provante de residência, nas agên-
cias da Caixa Econômica Federal 
e do Banco do Brasil. Para saber 
em que banco será depositado o 
valor das RPVs e a data exata em 
que o crédito estará disponível 
para saque, basta acessar o portal 
do TRF5 (www.trf5.jus.br) e fazer a 
consulta pelo número da RPV ou 
pelo número do processo originá-
rio do beneficiário.

ano. A abertura do evento aconte-
ce hoje, às 12h, no Teatro Beberi-
be. Os homenageados dessa edi-
ção são os escritores Mauro Mota 
e Ronaldo Correia de Brito.

TRF5 libera mais de R$ 64 milhões 
em pagamento de RPVs

No período de 
26 a 30/09, a 9ª 
Vara Federal do 
Rio Grande do 
Norte, em Caicó, 
abrirá cinco vagas 
para conciliador, 
além de formação 
de cadastro de reserva. Os candi-
datos serão avaliados através da 
análise de currículo e entrevistas. 
Poderão participar estudantes que 
estejam cursando, no mínimo, o 

7º período do 
curso de Direito 
ou bacharéis 
em Direi-
to. A função de 
conciliador é 
gratuita e, se 
cumprida por 

período superior a um ano, consti-
tui título para os concursos públi-
cos de provimento.  Para concor-
rer às vagas, o candidato deve se 
inscrever no site www.jfrn.jus.br.

Vagas para conciliador em Caicó/RN

A saída tem prioridade e quando 
entrar no elevador observe as solei-

ras da porta. Quando for para um 
andar distante, fique no fundo da 
cabine, aproximando-se da porta 
apenas quando estiver chegando 

em seu andar. Para subir ou descer 
apenas um andar, lembre-se como 

é saudável o uso das escadas. No 
TRF5, elas ficam no lado oeste.

Dicas para o uso dos elevadores

Piquet, Mororó e Marques


