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Aniversariantes
Dionísio Arruda Correia
Vip/Segurança

José Antônio C. de Vasconcelos
Bom Clima/Manut. Ar cond.

Rosenildo Elídio Soares
Vip/Segurança

Tarcísio Mendes de Farias
Subsecretaria de Informática

Laís Meneses Brasileiro Dourado
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Dia do Contato

O presidente do Conselho da
Justiça Federal (CJF), ministro
Ari Pargendler, liberou nesta
quarta-feira (20), aos
Tribunais Regionais Federais
(TRFs), limites financeiros de
R$ 411.755.224,94 para
pagamento de Requisições
de Pequeno Valor (RPVs) na
Justiça Federal. Desse total,
R$ 73.898.675,23 são
destinados ao Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, dos quais R$ 41.128.711,97
para pagamentos previdenciários a 9.791
pessoas nos estados que integram a 5ª
Região. As requisições se referem a
dívidas judiciais da União e de órgãos

CJF libera R$ 411 milhões em RPVs
para pagamentos de ações nos TRFs

públicos federais, autuadas
em setembro de 2010. O
depósito desses valores na
conta dos beneficiários é feito
pelos TRFs, de acordo com
seus cronogramas próprios.
Do total geral, R$
287.419.084,08 correspondem
a processos previdenciários –
revisões de aposentadorias,
pensões e outros benefícios –

que perfazem um total de 43.876 ações,
beneficiando 49.077 pessoas em todo o
País. Os recursos liberados atendem à
classificação das despesas realizadas
segundo a natureza do crédito, seja
alimentícia e não alimentícia.

Termina amanhã(22),
na Faculdade de
Administração da
UPE, a 19ª Semana
do Empreendedor-
FCAP/UPE, que este
ano debate o tema
“Empreendedorismo,
Tecnologia e

Tribunal participa da Semana do Empreendedor na FCAP/UPE

O presidente da Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais, juiz
federal Sebastião Vasques de Mores,
publicou portaria disciplinando o
atendimento ao público na Secretaria
da Turma Recursal, com o objetivo de
padronizar as atividades cartorárias e
rotinas do Sistema Creta. As alterações
são motivadas pela crescente elevação
do número de recursos que aportam
mensalmente à Turma Recursal e pela
necessidade de uniformizar
procedimentos de domínio coletivo e de
manejo corrente pelos servidores do
órgão, tendo-se em conta a celeridade e
a efetividade da prestação dos serviços
jurisdicionais.

Portaria disciplina
atendimento na
Turma Recursal

O estagiário do nível
superior, Naedson
Freire, teve sua
nomeação homologa-
da no concurso públi-
co do Ministério do
Trabalho e Emprego
para provimento de
cargo de Agente Administrativo.
Estudante do 8º período de
Administração da UFPE, Naedson havia
sido aprovado em 2010 para o concurso
público de estagiários desta Corte, à qual
serviu por seis meses, na Diap.

Estagiário do TRF5
será servidor do MTE

Começam hoje as inscrições do
aulão de Ginática Laboral, que
acontecerá na próxima segunda-feira,
no Foyer do Pleno. As pessoas
interessadas devem se comunicar com
Raquel Leão, no ramal 9462. Os cem
primeiros inscritos ganharão camiseta.
O evento faz parte da programação
dedicada ao Dia do Servidor
comemorado na próxima semana.

Aula coletiva de
Ginástica Laboral

Inovação”. O
objetivo do
evento é
apresentar
alternativas
compatíveis com
as exigências do
mercado atual e
despertar o

espírito empreendedor de estudantes e
profissionais do ramo. Participam dos
debates representantes da Agência de
Apoio ao Empreendedor e Pequenos
Empresários (Sebrae), Prefeitura do
Recife, Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
(TRF5), que estão dando dicas e tirando
dúvidas sobre empreendedorismo.

Ari
Pargendler


