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Dia dos Aposentados
Dia Mundial do Urbanismo

Começa nesta segunda-
feira, na Subseção da
Justiça Federal de Serra
Talhada, a 2ª Jornada de
Conciliação, com a
missão de julgar 274
processos vinculados às
desapropriações de
imóveis localizados em
áreas das obras de transposição do Rio
São Francisco. Cinco juízes federais da
região, sob a coordenação da juíza titular
da 8ª Vara, Ethel Francisco Ribeiro,
analisarão as ações, algumas delas já
definidas, dependendo da liberação do

Serra Talhada recebe 2ª Jornada
de Conciliação do São Francisco

Juízes federais de Alagoas, Sergipe,
Pernambuco e Rio Grande do Norte
realizaram mutirão, neste final de
semana, com a finalidade de resolver
processos de natureza previdenciária, na
Justiça Federal em Arapiraca(AL). A
iniciativa visou cumprir o princípio da
celeridade, que caracteriza a tramitação
processual dos Juizados Especiais
Federais (JEF), de forma a assegurar aos
jurisdicionados a solução de seus
processos no menor espaço de tempo. A
Subseção de Arapiraca atende a
demanda da metade do Estado, com 47
cidades do Agreste e do Sertão. Segundo
os juízes da 8ª Vara Federal, só em 2010
foram ajuizadas 7.776 novas demandas
no JEF de Arapiraca, uma média de 780
processos por mês. No mesmo período,
foram julgadas 5.467 ações, com um
resíduo de 2.309 à espera de julgamento.

O Projeto Conciliação
Fiscal Nota Dez,
coordenado pelo juiz
federal Rudival Gama
do Nascimento,
titular da 10ª Vara,
em Campina Grande,
está entre os 30
finalistas do Prêmio

Conciliar é Legal, promovido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na
categoria Juiz Federal. A Paraíba é o

alvará. A mobilização ter-
minará na quinta-feira (11),
com visita dos participan-
tes às obras de transpo-
sição localizadas naquela
região. Mais uma vez o
Ministério de Integração
Nacional, a Defensoria
Pública da União (com

cinco defensores e cinco advogados), as
Polícias Federal e Militar darão cobertura
aos portadores de alvará que se
deslocarão à agência da Caixa
Econômica Federal, considerando o alto
volume do dinheiro que será liberado.

Doação de sangue
José Djailson Ferreira de Barros,

primo da servidora Laurineide
Godoi, da Distribuição (8829.2431),

se submeterá a uma cirurgia e
necessita de sangue. As doações de
qualquer tipo de sangue podem ser

feitas no IHENE, situado à Rua
Tabira, 54 – Boa Vista.

único estado do Norte/Nordeste
classificado nessa categoria. O juiz Keops
Pires, membro do Comitê Gestor da
Conciliação do CNJ, fez uma visita à 10ª
Vara para conhecer o projeto
desenvolvido que tem como tema “Paz
Duradoura”. Entre cerca de 100 projetos
inscritos no Prêmio Conciliar é Legal,
foram selecionados 30 finalistas.
Segundo o CNJ, são projetos de boas
práticas de conciliação executados por
magistrados e tribunais brasileiros.

Juízes analisam
ações previdenciárias
em Arapiraca(AL)

Projeto da 10ª Vara (PB) é finalista em prêmio do CNJ

Rudival
Gama

Com finalidade de apresentar os
serviços oferecidos pela SICOOB
Judiciário, será realizada neste
Tribunal uma palestra, hoje às 16h, na
Sala das Turmas (2º andar). O
presidente Miguel Oliveira, da
cooperativa organizada por servidores
do Poder Judiciário, falará sobre as
atividades desenvolvidas. A cooperativa
de crédito tem como missão otimizar
os recursos sobre questões de
natureza econômica, financeira e
social. Na 5ª Região, existem postos na
Seção Judiciária da Paraíba e do Rio
Grande do Norte. A SICOOB teve início
no STJ e abrange órgãos do Judiciário
e Ministério Público da União.
Informações sobre a palestra, ligar
para a DG, no ramal 9282.

Palestra da SICOOB
na Sala das Turmas


