
www.trf5.jus.br

Jornal Mural Diário Produzido pela
Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1366

Aniversariantes

09 Dezembro

QUARTA
Fotos: Setor de Imagens da

Comunicação Social

Maria Bernadete dos Santos
Campelo
Pessoal

Maria da Graça Reis Braga
Recursos

José Alberto da Silva
Apoio Especial

Breno Rafael da Silva Lippo
Gab. Des. Rogério Fialho

A Asserjufe está funcionando em
nova sala, no 3º andar do edifício-
sede do TRF5. Informações: 9581.

Nova sala da Asserjufe

Dia do Fonoaudiólogo

O aquecimento eco-
nômico nesta época
do ano, estimulado
pelo 13º salário,
ganha importante
reforço, a partir desta
semana, quando o
TRF5 está liberando
o pagamento de
9.392 Requisições
de Pequeno Valor
(RPVs) nos seis

Estados nordestinos que integram a 5ª
Região da Justiça Federal (Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,

Tribunal libera R$ 71,4 milhões
com pagamento de RPVs

A decora-
ção natali-
na do
térreo do
edifício-
sede está
ainda mais
bonita com
o conteúdo
solidário,
que foi
incorporado
este ano. Ao lado da Árvore de Natal,
foram colocados painéis contendo
“cartinhas para Papai Noel” enviadas
pelos alunos da Escola do Pilar. As
correspondências são destinadas às
pessoas interessadas em participar
da campanha solidária, presenteando
estudantes carentes. Os presentes
devem ser entregues na Diretoria
Geral, até o dia 18 de dezembro.

Árvore solidária

Alagoas e Sergipe). A soma dos valores
liberados trará um incremento de R$
71,4 milhões à economia regional e
deverá beneficiar mais de dezoito mil
pessoas. Os recursos são
correspondentes a dívidas judiciais da
União e de órgãos públicos federais
autuados em outubro (valores atualizados
pelo IPCA-E do mês de referência). Os
interessados podem obter informações
sobre o pagamento das requisições
através do número 0800.722.90.77. A
ligação é gratuita e permite ao usuário
efetuar a pesquisa pelo número do CPF
ou do processo de origem.

No último dia 4, durante o
lançamento da 4ª edição da
Revista da Justiça Federal
em Alagoas (JFAL), a
desembargadora federal
Margarida Cantarelli proferiu
a palestra “Os Direitos
Humanos no Direito Interna-
cional”. A magistrada abor-
dou o mesmo tema do Concurso de
Monografias da Revista da JFAL,

realizado em sua homena-
gem. Na explanação, a
desembargadora centrou
sua abordagem no tema
“Direito Internacional e as
Mulheres”, citando os
problemas enfrentados
pelas meninas árabes, que
aos 12 anos são obrigadas a

casar, além de vários tratados interna-
cionais sobre violência contra a mulher.

Margarida Cantarelli profere palestra na JFAL

Encerra hoje o prazo para os servidores
confirmarem a participação na Festa de
Confraternização do TRF5, que será
realizada no próximo dia 16, às 20h, no
Spettus de Boa Viagem. Restam poucas
vagas  e a participação no evento ocorrerá
mediante o pagamento de taxa de adesão,
no Cerimonial (ramal 9020). Participe!

Confraternização do
Tribunal recebe
confirmação até hoje

Margarida Cantarelli
e Paulo Cordeiro
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O desem-
bargador
federal
Luiz
Alberto
Gurgel de
Faria
(presidente
do TRF5)
recebeu,  na tarde da última segunda-
feira, a visita do Procurador Regional do
Trabalho da 6ª Região, Fábio André
Farias. O encontro teve a finalidade de
estreitar a relação de trabalho entre as
duas instituições.

Procurador do
Trabalho visita
TRF5

Fábio André Farias e
Luiz Alberto Gurgel


