
Jornal Mural Diário
Produzido pelas Seções de

Comunicação Social
e de Editoração Eletrônica

Fotos: Narciso Lins
www.trf5.gov.br

07sexta

Ja
ne
ir
o

2
 
0

 
0

 
5

Edição nº 179

Aniversariantes

Dia do Leitor
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Taquigrafia
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Judiciária
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Protocolo
Domingo, 09
Genival Queiroz de Araújo
Judiciária
Isabelle P Velozo M Leal
1ª Turma

Com o fim do recesso foren-
se, ontem, o Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região re-
toma suas atividades nor-
mais a partir de hoje. Dessa
forma, o Tribunal presidido
pela desembargadora fede-
ral Margarida Cantarelli se
antecipa à reforma do Judici-
ário, pondo fim às férias
coletivas de janeiro, voltando
às sessões de julgamento
no Pleno e nas quatro Turmas. Assim, o
expediente nesta Corte volta a ser das
12h às 19h, de segunda a quinta-feira, e
das 8h às 13h, às sextas-feiras. Com
isso, o TRF/5ª cumpre um dos objetivos
da reforma do Judiciário que é o de dar
maior celeridade à prestação
jurisdicional. Antes, no mês de janeiro, os

cinco Tribunais Regio-
nais Federais existen-
tes no País funciona-
vam e  com horário re-
duzido e mantinham
uma Turma de Férias,
encarregada de julgar
os chamados proces-
sos urgentes, a exem-
plo de habeas corpus
e mandados de segu-
rança. Além do TRF

da 5ª Região,
está retoman-
do suas
atividades o
TRF da 3ª Re-
gião, sediado
na capital
paulista.

TRF/5ª retoma atividades normais hoje

O pagamento dos Requisitórios de
Pequeno Valor (RPVs) de janeiro,
que seria feito a partir de hoje foi
adiado para a próxima quinta-feira,
13. O adiamento na data do paga-
mento ocorreu em função do atraso
do repasse de recursos da Previ-
dência Social, destinados a este fim.
Os RPVs são pagamentos judiciais
previdenciários, cujo valor se limita a
60 salários mínimos (R$ 15.600,00).
De acordo com a diretora da Divisão
de Precatórios, Maria Tereza Della
Santa, está previsto o pagamento de
R$ 38.637.352,31 a 6.639 pessoas
neste mês em toda a Região.

Tribunal adia para

dia 13 pagamento

de RPV de janeiro

Perfil
Fernando Miguel da Sil-
va é natural de Recife e
está no TRF desde 98,
requisitado à Fundação
de Desenvolvimento da
Região Metropolitana da Cidade do Re-
cife (Fidem). Nesta Corte ocupa cargo
comissionado em de Agente de Segu-
rança. O servidorl já fez curso de segu-
rança de dignitários e está lotado na
Presidência. Nas horas de folga, gosta
de visitar a família no Rio Grande do
Norte e curtir as praias da região.

Fim-de-semana

CINEMA

ração de Independência dos Estados
Unidos e reinicia uma busca eletrizante
pelo tesouro. Cinemas Multiplex Recife,
Boa Vista e Tacaruna e Box Guararapes.

Tainá 2 - A Aventura Continua
A índia Tainá tenta des-
vendar o desaparecimen-
to de uma índia de 6 anos. A menina,
assim como ela, quer se tornar uma
protetora do meio-ambiente e cuidar da
aldeia e da natureza. Cinemas Multiplex
Recife e Tacaruna.

A Lenda do Tesouro Perdido
Um caçador de tesouros descobre a
existência de um mapa em plena Decla-

CIRQUE MAGIQUE
A trupe francesa

aporta no Recife com grandes atrações:
os ilusionistas Bouglione e Augusto
Stevanovich, a acrobata Tatiana
Homiskaya, do Bolshoi, e palhaços pre-
miados nos festivais de circos da Euro-
pa. Até domingo, no Tacaruna. Hoje: 20h;
amanhã e domingo: 16h, 18h e 20h. In-

CIRCO

gressos: R$ 20 (adulto); R$ 10 (crianças,
estudantes e maiores de 65 anos).

TEATRO DE
MAMULENGO- O primeiro teatro de
mamulengos do Grande Recife inaugura
amanhã às 17h, com o espetáculo “Era
uma vez”, da mamulengueira Leila Leal.
No local funciona sorveteria self service
e haverá apresentações aos sábados
(17h) e domingos (16h e 18h). Ingressos
promocionais: R$ 3,50. Praça do Arse-
nal, 207 – Recife Antigo.

TEATRO

Pratos do Dia

Feijoada

Mariscada

Filé de peito

Peixe em posta

Carne acebolada


