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Dia do Escritor
Dia do Motorista

O ministro Francisco
Peçanha Martins (presidente
em exercício do Superior
Tribunal de Justiça e do
Conselho da Justiça
Federal) liberou, semana
passada, aos Tribunais
Regionais Federais o limite
financeiro de R$ 401
milhões para pagamento de
Requisições de Pequeno
Valor (RPVs) na Justiça
Federal. As requisições são referentes a
dívidas judiciais da União e de órgãos
públicos federais, autuadas em junho,
cujo depósito na conta dos beneficiários
é feito pelos TRFs, de acordo com seus

Conselho libera R$ 47,4 milhões
em RPVs na 5ª Região

cronogramas. A maior parte
desse montante
corresponde a processos
previdenciários, como
revisões de
aposentadorias, pensões e
outros benefícios, que
totalizam  35.901 ações,
beneficiando 49.117 
pessoas em todo o País.
Na 5ª Região, que abrange
os Estados de

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe, serão
pagos R$ 47.427.777,82, sendo R$ 32,8
milhões relativos a processos
previdenciários e 11.855 beneficiários.

No período de 1º a 10 de
agosto, a Seção Judiciária de
Pernambuco estará realizando
inscrições para a seleção de
conciliadores dos Juizados
Especiais Federais. Os
interessados devem se dirigir
à sede da Justiça Federal
(Jiquiá), das 12h às 18h, de
segunda à quinta-feira, e das
8h às 13h, na sexta-feira.
Podem concorrer às vagas bacharéis ou
acadêmicos de Direito, desde que
tenham metade do curso concluído.
Maiores informações: 3229.6135.

Justiça Federal
realiza seleção
para conciliadores

Os servidores do Tribunal interessados
em estudar ou reciclar o aprendizado
em idioma estrangeiro podem contar
com o desconto de 15% na mensali-
dade dos cursos de inglês, francês ou
espanhol da Today Idiomas, em Boa
Viagem. O benefício também é esten-

dido aos dependentes dos funcioná-
rios, de acordo com convênio estabele-
cido entre o TRF da 5ª Região e o
curso de idiomas. As matrículas para o
segundo semestre letivo estão abertas
e as aulas têm início no dia 4 de
agosto. Mais informações: 3465.8699.

Servidor tem desconto em curso de idiomas

Nesta quinta-feira,
às 20h, no Teatro
Santa Isabel, o Ballet
Stagium apresenta o
inédito espetáculo “Mané
Gostoso”. O grupo é
acompanhado pelo Quinteto
Violado, que toca xotes,
xaxados e baiões misturados a
arranjos de jazz. Os dois grupos
comemoram 35 anos de
carreira. A
obra presta
uma homena-
gem a Luiz
Gonzaga, um
dos ícones da
música
nordestina.
Informações:
3421.8456/
3423.3186.

Presidente do TRF5 visita obras de
presídio federal em Mossoró.


