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Gilson Dipp é eleito coordenador-geral
da Justiça Federal.

Dirigentes do TRF da 5ª
Região realizam dois dias de
reuniões, na sede da Seção
Judiciária do Rio Grande do
Norte, em Natal. Hoje à tarde
e nesta quinta-feira, pela
manhã, a diretora-geral
Sorária Caio e os diretores
Sebastião Campelo
(Orçamento e Finanças),
Massanori Takaki (Informáti-
ca) e Onaldo Mangueira (Pessoal)
reúnem diretores de Secretaria das seis
Seções Judiciárias vinculadas para
debater sobre questões relevantes para
a administração. Entre os assuntos da
pauta estão incluídos convênios,

TRF promove reuniões em Natal
proposta orçamentária para
2009, obras e reformas,
prestação de contas da
execução orçamentária da
Justiça Federal da 5ª Região,
projeto de videoconferência
para as Subseções, Sistema
Processual Nacional e apre-
sentação de Comitê de Infor-
mática, além da Gratificação
de Atividade Externa (GAE),

reenquadramento e remoção de
servidores e auxílio-saúde. O presidente
do TRF5, desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho, dirige reunião
com os diretores de Foro dos seis
Estados, amanhã, a partir das 14h.

O ministro Humberto Gomes de Barros
(presidente do Superior Tribunal de
Justiça e do Conselho da Justiça
Federal) autorizou a liberação aos
tribunais regionais federais (TRFs) de
limites financeiros correspondentes a
R$ 338.735.088,82 para pagamento de
Requisições de Pequeno Valor (RPVs)
na Justiça Federal. Para o TRF da 5ª
Região, foram liberados R$ 46,27

milhões, sendo R$ 32
milhões destinados a
processos previden-
ciários, como
revisões de
aposentadorias,
pensões e outros
benefícios. Mais de
12 mil pessoas serão beneficiadas nos
seis Estados da 5ª Região.

CJF libera R$ 338,7 milhões em RPVs
A Justiça Federal em Pernambuco fez a
doação de um veículo (modelo Parati,
ano 1999) ao Núcleo de Apoio aos
Doentes do Interior (Nadi), sediado em
Olinda. A doação de bens móveis
atende ao decreto 99.658, de 30 de
maio de 1990, que prevê o
reaproveitamento, movimentação,
alienação ou outras formas de se
desfazer de materiais descartados ou

que já foram substituídos. A entidade
foi escolhida pela reconhecida
idoneidade e o veículo será utilizado
para o
transporte
de
pessoas
doentes
para
hospitais.

JFPE doa veículo para entidade social

A Caixa Econômica Federal
está selecionando estagiários
do 5º ao 8º períodos do curso
de Direito. No ato da inscrição,
o candidato deverá apresentar
currículo com foto 3X4,
indicação de horário disponí-
vel para o estágio, e-mail e
número de telefone. As
inscrições serão realizadas
até o dia 3 de junho, no
horário das 10h às 18h, no Jurídico
Regional da CEF, localizado na Rua Frei
Matias Tevis, 285, Ilha do Leite.

Caixa Econômica
seleciona estagiário
do curso de Direito
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Até o dia 13 de
junho, estão abertas
as inscrições para o
concurso do Ministério
Público de Pernambuco
(MPPE) visando o
preenchimento de vagas de
promotor de Justiça. O órgão
estadual pretende suprir o
déficit de 180 promotores.
Informações:
www.mppe.gov.br.


