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Aniversariantes
Cláudio Valença Porto Filho
Gab. Des. Francisco Queiroz

Natália Teixeira Silva de Carvalho
Precatórios

Natália Fernandes do Rego
Gab. Des. Marcelo Navarro

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Rádio

Dia do Trânsito

O TRF da 5ª Região estará
liberando, a partir do dia 8
de outubro, o pagamento de
R$ 46.781.279,07 em
Requisições de Pequeno
Valor (RPVs). O montante
de recursos deverá
beneficiar cerca de 14,7 mil
pessoas nos seis Estados
nordestinos que integram a
5ª Região da Justiça
Federal (Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe). De acordo com a
diretora da Divisão de Precatórios do
TRF5, Elizabeth Lôbo, “o pagamento é

Tribunal libera R$ 46,7 milhões
em RPVs nos seis Estados A juíza federal Joana

Carolina Pereira
(Seção Judiciária de
Pernambuco) foi
indicada para compor
o colegiado da Turma
Nacional de
Uniformização da
Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais (TNU), no biênio 2008/2010. A
magistrada terá como suplente o juiz
federal Alcides Saldanha Lima (Seção
Judiciária do Ceará). A proposta de
indicação dos novos integrantes para
compor a Turma foi aprovada durante
sessão realizada, na última terça-feira,
pelo Conselho da Justiça Federal.

TNU terá novos
membros

correspondente a 7.132
RPVs, que beneficiarão
quase quinze mil pessoas
em toda a 5ª Região”. Para
receber as RPVs, as partes
deverão se dirigir a qualquer
agência da Caixa
Econômica Federal e
apresentar os seguintes
documentos: originais e
cópias da RG (carteira de
identidade), CPF e

comprovante de residência (conta de
água, luz ou telefone). Os valores
estarão disponíveis em contas judiciais
abertas em nome dos beneficiários.

A Justiça Federal em
Alagoas está com inscri-
ções abertas  para o pro-
cesso seletivo de concilia-
dores para os Juizados
Especiais. As inscrições
serão realizadas até o dia
3 de outubro, de segunda
à sexta-feira, das 9h às
18h, na sede da JFAL, em Maceió. Para
se inscrever, o candidato terá que

JFAL seleciona conciliadores para Juizados Especiais
apresentar cópia autentica-
da do diploma, certificado
de conclusão do curso de
Direito ou declaração da
instituição de ensino
superior, reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Para os acadêmicos, são
exigidas cópia autenticada

da cédula de identidade e  currículo
com foto. Informações: www.jfal.jus.br.

O arquipélago de Fernando de
Noronha está no ranking como uma
das favoritas para a escolha das 7
Maravilhas Naturais do Mundo.
Promovida pela fundação suíça “7
New Wonders”, que deverá escolher
as formações naturais mais populares
do planeta, a disputa também inclui
outras maravilhas brasileiras, como
Lençóis Maranhenses, Pão de Açúcar,
Foz do Iguaçu e Pantanal. A votação
está disponível, até o dia 31 de
dezembro, no site
www.votenoronha.com.br.

A GG Disk Ótica está com uma
promoção para os servidores
associados à Asserjufe-PE. Além dos
descontos, que variam de 20 a 25%, o
associado ainda pode ganhar um final de
semana com direito a acompanhante em
um hotel fazenda, óculos escuros ou
armação para lentes corretivas. Mais
informações: 9581.

Servidor do TRF5 tem
desconto em ótica
através da Asserjufe

Sete Maravilhas
Naturais do Mundo

As fotos de eventos ocorridos no
Tribunal podem ser acessadas na
Intranet. O usuário deve clicar em

SERVIÇOS e escolher a opção
GALERIA DE FOTOS DE

EVENTOS.

Fotos de eventos


