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Mais uma condecora-
ção foi incorporada ao
currículo do desem-
bargador federal Luiz
Alberto Gurgel de
Faria, presidente do
TRF da 5ª Região.
Nesta terça-feira, o
magistrado recebeu a
“Medalha da Ordem
do Mérito Aeronáutico – Grau
Comendador”, concedida pelo Segundo
Comando Aéreo Regional, que tem
abrangência sobre os nove Estados do
Nordeste. A comenda foi entregue pelo
comandante do II COMAR, Major-

Presidente do TRF5 é condecorado
pelo Comando Aéreo Regional

Brigadeiro-do-Ar
Louis Jackson Josuá
Costa, em cerimônia,
na Base Aérea do
Recife. O evento foi
prestigiado por
militares da
Aeronáutica e pelos
demais integrantes da
Mesa Diretora do

TRF5, o vice-presidente Marcelo Navarro
e o corregedor regional Manoel Erhardt,
além dos desembargadores federais
Margarida Cantarelli e Rogério Fialho
(coordenador regional dos Juizados
Especiais Federais).

Magistrados, servidores e estagiários
desta Corte participam hoje, a partir das
20h, da Festa de Confraternização do
TRF5, no Spettus de Boa Viagem. A
Orquestra Universal vai animar o encontro
para comemorar as realizações deste ano
e brindar um Feliz 2010! Os inscritos
devem pegar as senhas no Cerimonial.

Confraternização do
Tribunal acontece hoje
a partir das 20h

A Divisão de Infraestrutura e
Administração Predial (DIAP) promove,
nesta sexta-feira, a confraternização dos
servidores terceirizados. A festa
acontecerá das 13h às 18h, no Anexo I,
e será  animada pelo DJ Nando. Também
está previsto o sorteio de brindes entre
os participantes.

Terceirizados se
confraternizam
na sexta-feira

Os papais noéis dos alunos da Escola
do Pilar devem trazer o presente até
amanhã, na Diretoria Geral. Quem
quiser participar do natal solidário ainda
pode adotar uma das cartinhas
disponíveis nos painéis, ao lado da
Árvore de Natal, no térreo do edifício-
sede do TRF5. A entrega dos
presentes acontecerá na manhã desta
sexta-feira.

Presentes do Pilar devem ser entregues até amanhã

Para que as “cartinhas” com pedidos
considerados caros (bicicleta, computa-
dor, etc) não fiquem fora da campanha
solidária, a DG está sugerindo que os
itens sejam substituídos por outros pre-
sentes ou se faça doação de objetos
usados, em bom estado. O importante é
que todos sejam contemplados.

Substituição de itens

Por determinação do presidente
desta Corte, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de
Faria, todas as requisições de
pagamento expedidas pelas Varas
Federais da 5ª Região devem,
obrigatoriamente, ser assinadas e
enviadas por meio eletrônico. A
determinação está em vigor desde o dia
9 deste mês. O envio de requisições de
pagamentos não assinadas
eletronicamente a partir desta data,
implicará no não processamento,
cabendo à Subsecretaria de Precatórios
do TRF5 devolver à Vara de origem. A
ordem cronológica das requisições de
pagamento será aferida eletronicamente.

Pagamento
eletrônico de RPV

Por solicitação da Caixa
Econômica Federal, os

estagiários de nível superior que
possuem conta-corrente com

operação 023 deverão efetuar a
troca para a modalidade

universitário. A mudança deve
ser comunicada ao Setor de

Acompanhamento de Estágio.

Conta Universitário


