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Aniversariantes
Fernando Henrique da Silva Rego
Biblioteca

Sábado, dia 8 de maio
Cristiano Siqueira P. de Santana
informática

Marlene Teresinha dos Santos Vieira
Taquigrafia

Maria Carolina C. Branco de Oliveira
Malote

Johnmary Vital de Araújo
Informática

Domingo, dia 9 de maio
Ocilene Ângelo da Silva
Soservi

José Antônio Pereira da Silva
informática

Flávia Salazar Sousa
Protocolo e Distribuição

Dia do Oftalmologista
Dia do Silêncio

A partir da pró-
xima segunda-
feira, o Tribunal
Regional
Federal da 5ª
Região (TRF5)
inicia o paga-
mento de
10.937 mil
Requisi-ções
de Pequeno
Valor (RPVs)
que totalizam o
montante de

R$ 82.035.542,33. As Requisições
estão situadas nos intervalos sequencial

Tribunal libera mais de R$ 80
milhões em pagamentos de RPVs

entre os números 431.987 a 442.928.
Os recursos vão beneficiar 20.858
pessoas e devem aquecer a economia
nos seis Estados que integram a 5ª
Região (Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará, Alagoas e
Sergipe). As requisições se referem a
dívidas judiciais da União e de órgãos
públicos federais, autuadas em abril de
2010. O depósito desses valores na
conta dos beneficiários é feito pelos
TRFs, de acordo com seus cronogramas
próprios. Os valores liberados atendem à
classificação das despesas realizadas
segundo a natureza do crédito, seja
alimentícia e não alimentícia.

Encerra na próxima segunda-feira, o
prazo de inscrição para o Prêmio ESAF
de Monografias em Educação Fiscal e
Financeira, promovido pela Escola de
Administração Fazendária (ESAF). Os
temas do concurso são “Promoção da
Cidadania Fiscal e Financeira” e “Gestão
Pública e Controle Social”. Poderão
concorrer trabalhos individuais ou em
grupo. Os candidatos podem ser de
qualquer nacionalidade e formação
acadêmica, além de estudantes que
estejam cursando graduação.
Informações: www.esaf.fazenda.gov.br.

Entre os dias 10 de abril e 10 de junho, o
Ministério Público Federal (MPF) em
Pernambuco estará com inscrições aber-
tas para seleção de estagiários na área
de Tecnologia da Informação. Podem
participar estudantes regularmente
matriculados e cursando, no mínimo, o 6º
período (ou o 3º ano). Informações pelo
telefone (81) 2125-7348.

Inscrição para
estágio no MPF

Últimos dias de inscrição
para o Prêmio ESAF
de Monografias

O presidente Luiz Alberto
Gurgel de Faria conduzirá,
na manhã de hoje, a
homenagem de encerra-
mento da semana dedi-
cada às mães do TRF5.
Iniciada na segunda-feira,
a programação contou
com palestras, workshops e sessões de
fotos. Durante o encerramento, que

ocorrerá a partir das
9h30, na Sala das
Turmas, as fotos serão
entregues às mães que
participaram do book.
Em seguida, a psicóloga
Lúcia Cavalcanti ministra
palestra sobre a

Síndrome da Alienação Parental. Logo
após, será servido um lanche especial.

Na próxima segunda-feira,
o ministro Francisco
Falcão (corregedor-geral
da Justiça Federal)
preside a reunião da
Turma Nacional de
Uniformização de
Jurisprudência (TNU) dos
Juizados Especiais Federais (JEFs) que
será realizada no Plenário do TRF2, no
Rio de Janeiro. A sessão de julgamento
acontecerá, das 10 às 20h, na segunda-
feira e na manhã da terça-feira. O
encontro tem o objetivo de uniformizar a
interpretação da legislação federal em
questões de direito material, no caso de
eventual divergência de entendimento
entre turmas recursais.

TNU se reúne
no Rio de Janeiro

Presidente homenageia as mães do TRF5


