
www.trf5.jus.br

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

Edição nº 1439

Fotos: Marcos Costa
e Juliana Galvão

13TERÇA
Abril

Aniversariantes
Mariana Araújo César Tavares

Gab. Des. Luiz Alberto Gurgel

Marinalva Leandro da Silva

Material e Patrimônio

Renan Ferreira Porto

Administração Predial

Joana Morena Mascarenhas Martins

Cerimonial e Relações Públicas

O TRF da 5ª Região liberou, ontem, R$
630.558.402,61 milhões para pagamento
de precatórios de natureza alimentar
inscritos para o exercício de 2009. Serão
quitados 5.225 mil precatórios situados
no intervalo seqüencial entre os números
69.290 até 74.877. Esse valor somado
aos R$ 37.076.407,75, liberados na
semana passada, em Requisições de
Pequeno Valor (RPVs) representa um
reforço de mais 667 milhões na
economia dos seis Estados que
integram a 5ª Região (Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe). O montante será

TRF5 libera R$ 630 milhões
em precatórios

destinado a
22.583 mil
beneficiários,
sendo 9.998
mil de RPVs
e 12.585 mil
de precató-
rios. Os
valores
estarão
disponíveis
em contas judiciais abertas em nome
dos beneficiários nas agências bancárias
credenciadas da Região (Caixa
Econômica Federal e Banco do Brasil).

O Conselho da Justiça
Federal (CJF) se reúne,
amanhã, em Brasília,
para deliberar sobre
assuntos administrativos
e orçamentários da
Justiça Federal de 1º e
2º graus. A sessão
contará com a participação do ministro
Luiz Fux  como membro efetivo, eleito
no início deste mês pelo Pleno do

Superior Tribunal de
Justiça (STJ). O encontro
será presidido pelo
ministro Cesar Asfor
Rocha (presidente do
Superior Tribunal de
Justiça). O Colegiado
inclui cinco ministros do

STJ e cinco desembargadores federais,
presidentes dos Tribunais Regionais
Federais.

Conselho da Justiça Federal se reúne amanhã

Os juízes
federais Paulo
Machado
Cordeiro e
Frederico
Wildson da
Silva Dantas
foram reconduzidos aos cargos de diretor e
vice-diretor, respectivamente, do Foro da
Justiça Federal em Alagoas, para o biênio
2010/2012. Os magistrados foram eleitos
pelo Pleno do TRF da 5ª Região, no final
do mês de março. Paulo Cordeiro assume
pela 9ª vez, consecutiva, a direção do Foro
de Alagoas.

Paulo Cordeiro é
reconduzido à direção
do Foro de Alagoas

Termina hoje o prazo de inscrições para o
Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça.
Podem participar assessores de comunica-
ção de órgãos do Judiciário, Ministério
Público e Tribunal de Contas. O prêmio é
dividido em 17 categorias, entre elas Jornal,
Revista, Endomarketing, Conteúdo Web e
Projeto Institucional. A entrega da premiação
será em Porto Velho (RO), durante o 6°
Congresso Brasileiro de Assessores de
Comunicação da Justiça (Conbrascom).
Informações: www.conbrascom.org.br.

Conbrascom

Os idosos com mais de 60 anos,
que possuem algum tipo de
comorbidade (doenças crônicas),
são os próximos a serem
vacinados em mais um Dia “D” da
Campanha Nacional Contra a
Influenza A, promovida pela
Secretaria Estadual de Saúde de
Pernambuco. A vacinação
ocorrerá entre os dias 24 de abril
e 7 de maio. Os postos de saúde
e policlínicas estarão abertos
nesses dias. Haverá pontos de
vacinação também no Shopping
Tacaruna e no Shopping Boa
Vista. Para encerrar a campanha,
homens e mulheres de 30 a 39
anos serão vacinados durante o
período de 10 a 21 de maio. Em
2009, Pernambuco registrou 154
casos confirmados da nova gripe,
e seis óbitos. Já em 2010, foram
confirmados cinco casos da
doença, sem nenhum óbito.

Combatendo a
Influenza A

Reunião de novembro/2009
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