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SEXTA
Dia Mundial do Habitat

O ministro Cesar Asfor Rocha
(presidente do Superior Tribu-
nal de Justiça e do Conselho
da Justiça Federal) liberou,
semana passada, aos tribu-
nais regionais federais, limites
financeiros correspondentes a
R$ 364.868.947,44 para
pagamento de requisições de
pequeno valor (RPVs) na
Justiça Federal). Desse total,
R$ 307.206.183,06 correspondem a
processos previdenciários (revisões de
aposentadorias, pensões e outros
benefícios) que perfazem um total de
53.843 ações, beneficiando 66.532

CJF libera R$ 74,5 milhões
em RPVs para a 5ª Região

pessoas em todo o país. Ao
TRF5, coube o montante de
74.507,422, 93 que
beneficiará 19.903 pessoas
nos seis Estados da 5ª
Região (Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte,
Ceará, Alagoas e Sergipe). O
limite financeiro é  correspon-
dente a dívidas judiciais da
União e de órgãos públicos

federais autuadas em agosto 2009 (valo-
res atualizados pelo IPCA-E do mês de
referência). O TRF5 fará o depósito
desses valores na conta dos beneficiários,
de acordo com cronograma.

Será encerrada hoje a
exposição “Garça Branca –
A Arte de Marchetar o
Ferro”, que apresenta
esculturas do professor e
artista plástico Marcilio
Reinaux. A mostra faz parte
de uma série de iniciativas
do TRF 5ª Região que tem
como objetivo despertar na

população a necessidade
de preservar o meio
ambiente, através da
redução do consumo e
reaproveitamento dos
recursos naturais. As obras,
produzidas com sucata de
ferro, ficaram em exposição
no hall de entrada e nos
jardins do edifício-sede.

A Justiça Federal em
Pernambuco (JFPE) realiza
hoje, no auditório da Câmara
de Vereadores de Serra
Talhada, Sertão do Pajeú, o I
Ciclo de Estudos Jurídicos das
Subseções de Serra Talhada e
Salgueiro. A professora Taíza Maria Alves
da Silva (Faculdade Integrada do Sertão)
faz palestra sobre “Improbidade
Administrativa e os Agentes Políticos”.
Em seguida, o desembargador federal
Francisco Cavalcanti aborda o tema “O
Alcance do Conceito de Justa
Indenização nas Ações de
Desapropriação”. No mesmo evento, o
magistrado será homenageado com o
título de cidadão serratalhadense.

Estudos jurídicos
em Serra Talhada

Encerra hoje exposição “Garça Branca”
O projeto de modernização do sistema de
atendimento ao servidor (9090), elaborado com
o apoio técnico da equipe da Divisão de
Infraestrutura e Administração Predial (DIAP), foi
apresentado, esta semana, aos diretores e aos
supervisores de áreas técnicas do TRF5. O
novo sistema permite maior celeridade e
segurança nas informações, além de um melhor
monitoramento e acompanhamento das tarefas.
O serviço atende, entre outras demandas,
trabalhos elétricos, hidráulicos e de manutenção.

DIAP moderniza sistema de atendimento

A servidora Sídia Maria Porto Lima
(Controle Interno) faz palestra hoje sobre
“Ativismo Judicial e o Judiciário Eleitoral”.
O evento ocorrerá das 8 às 12h, no Pleno
do Tribunal Regional Eleitoral de Pernam-
buco, Avenida Agamenon Magalhães, nas
Graças. Inscrições no local.

Servidora profere
palestra no TRE-PE


