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Fevereiro

SEGUNDA

Aniversariantes
Carlos Alberto Alves Barreto
Gab. Des. Vladimir Souza Carvalho

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Começa hoje e prossegue
até o dia 29 de fevereiro, a
correição anual nas Varas
Federais da Seção Judiciária
da Paraíba (SJPB). Além do
corregedor-geral da 5ª
Região, desembargador
federal Francisco Wildo
Lacerda Dantas, o trabalho é
acompanhado por
representantes da
Procuradoria da República e da OAB-PB.
Até a próxima sexta-feira, a correição
ordinária ocorrerá nas cinco Varas
situadas em João Pessoa e, na próxima

Corregedoria da 5ª Região inicia
correição ordinária na SJPB

semana, será feita nas
Subseções de Campina
Grande e Sousa. O objetivo
da correição é acompanhar
os processos que estão em
tramitação em cada Vara e
também os serviços
administrativos. Nesse
período, vão ser analisados
apenas os processos
físicos, ficando os

processos virtuais para o início de março.
De acordo com a direção do Foro, o
atendimento ao público e as audiências
acontecerão normalmente.

O tema “Alcoolismo”, abordado
pela filósofa e psicóloga Lizete
Galvão, marcou a continuidade
do Programa de Saúde Pre-
ventiva elaborado pela DAMS.
Realizada na manhã de sexta-feira, a
palestra reuniu servidores, terceirizados e
estagiários do TRF5 interessados em
conhecer um pouco mais sobre o mal que
aflinge pessoas de diversas idades e
classes sociais. A palestrante destacou
aspectos físicos e sociais do consumo
excessivo de álcool, que provoca altera-
ções químicas e comportamentais e pode
levar a condutas autodestrutivas. “Trata-se
de uma doença social que afeta negativa-
mente as relações com a família, amigos
e vida profissional”. Dados estatísticos e
alarmantes, como o consumo entre
adolescentes, além de orientação sobre a
convivência com alcoólatras também
foram apresentados pela psicóloga.

DAMS traz palestra
sobre alcoolismo

O TRF da 5ª Região disponibiliza, a
partir de hoje, o novo número do Disk
RPV-Precatórios. Quem quiser obter
informações sobre pagamentos de
Requisições de Pequeno Valor
(RPVs) e Precatórios, nos seis
Estados nordestinos de abrangência
do TRF5 (Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará, Alagoas e

Sergipe), deverá recorrer ao número
0800.722.9077. Através da ligação
gratuita, o usuário poderá efetuar sua
pesquisa pelo número do CPF ou do
processo de origem. O atendimento
eletrônico funciona 24h por dia,
enquanto o atendimento personalizado
está disponível de segunda à sexta-
feira, das 8h às 18h.

Disk RPV-Precatórios tem novo número O balanço parcial de inscrições no con-
curso público do TRF5 aponta um total de
134.470, distribuídas entre os cargos para
reserva de cadastro na sede do Tribunal e
nas Seções Judiciárias de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe. Até o final deste mês,
será publicado um edital de convocação
para as provas objetivas e dissertativas e
a Fundação Carlos Chagas ficará
responsável pelo envio do cartão de
inscrição, com local e horário da prova.

Balanço de inscrições
para concurso do TRF5

Permuta
A técnica judiciária Mônica Maria

Rodrigues Veloso (JFRJ) quer per-
mutar com servidor do Tribunal ou

da SJPE. Contatos: (81) 3268.7184,
(21) 2221.5654/ 2510.8571.

A técnica judiciária Ariadna Carraro
Deon (JFPR) deseja permutar com

servidor da 5ª Região. Contato: (45)
3225.4676, 3037.1288 e 9118.3050

ou sergioariadna@gmail.com ou
cassetadm@jfpr.gov.br.

Até o final de março, serão
eliminados 23.387 processos
com temporalidade cumprida.


