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QUINTA
Dia do Seringueiro

O presidente do 
Conselho da Justiça 
Federal (CJF), minis-
tro Ari Pargendler, 
liberou limites finan-
ceiros no valor de R$ 
246.893.965,81 relati-
vos às RPVs autuadas 
em janeiro/2011. Para 
o Tribunal Regional Fe-

deral da 5ª Região, sediado no Recife (PE), 
que abrange também os estados do Ceará, 
Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e 

Paraíba, foram destinados R$ 43.320,366,82, 
dos quais R$ 22.065.326 são para paga-
mento de pendências de débitos previden-
ciários, devendo beneficiar 5.144 pessoas. 
Os valores são encaminhados aos Tribunais 
Regionais Federais (TRFs) para pagamento 
de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) na 
Justiça Federal. O depósito na conta dos 
beneficiários é feito de acordo com crono-
gramas dos próprios TRFs. Os recursos libe-
rados atendem à classificação das despesas 
realizadas segundo a natureza do crédito, 
seja alimentícia e não alimentícia.

CJF libera R$ 246 milhões 
para pagamento de RPVs

A 10ª Vara da Justiça Federal na Para-
íba, Privativa das Execuções Fiscais e 
Processos de Natureza Tributária, se-
diada em Campina Grande, deu início, 
segunda-feira (28), à 9ª Semana de 
Conciliação Fiscal, envolvendo um total de 
119 executivos fiscais. As audiências serão 
concluídas sexta-feira (4) e estão sendo pre-
sididas pelos juízes federais Rudival Gama 
do Nascimento e Tércius Gondim Maia.

Semana de 
Conciliação Fiscal em 
Campina Grande (PB)

O Núcleo de Gestão Documental do TRF5 
informa que, neste mês de março, serão re-
alizados mais dois treinamentos no Sistema 
FLUXUS. As datas confirmadas são 14, das 
14 às 18h e 17, das 9 às 13h. Os treinamen-
tos acontecerão na Sala 3 do 1º andar da 
Escola de Magistratura Federal da 5ª Re-
gião. Mais informações pelos ramais 9181 e 
9467 pelo e-mail ged@trf5.jus.br.

Sistema FLUXUS

Devido ao Carnaval, o Restaurante Buonafi-
na, que funciona no 16º andar, estará fecha-
do amanhã (4) e reiniciará suas atividades 
na quinta-feira, dia 10 de março.

Restaurante 

Duas garrafas de whisky, uma Buchana’s 
Especial Reserve (18 anos) e outra Royal 
Salute (21 anos) serão sorteadas hoje(3), 
às 13h, no hall do 16º andar desta Corte. 
Para quem deseja participar do sorteio, 
é só comprar uma rifa no valor de R$ 10, 
através da Diretoria Geral do TRF5 (Ramal 

9282) ou pelo 
e-mail dg@trf5.
jus.br. O dinhei-
ro arrecadado 
será usado na 
conclusão da construção de uma quadra 
na Escola do Pilar, no Recife Antigo.

Os servidores requisitados devem apresentar, até o dia 30 de março, a declaração anual, 
informando que não recebem os benefícios de auxilio pré-escolar, transporte e alimenta-
ção pelo órgão de origem. O documento é importante para assegurar a continuidade dos 
referidos benefícios. Informações: 9342/9784 e-mail: csrosas@trf5.jus.br.

Carnaval solidário

Declaração anual dos servidores requisitados

Os Caboclinhos representam um 
folguedo de origem indígena, que se 
apresentam durante a festa carnava-
lesca em vários estados do Nordes-

te. Os cabo-
clinhos do 
Rio Grande 
do Norte, 
em particu-
lar, são bem 
diferentes: 
não usam 

penas em seu vestuário, seu bailado pos-
sui maior vibração e alegria, não utilizam 
o arco-e-flecha como instrumento de 
guerra, mas para dar ritmo às danças, e 
não restringem suas apresentações ao 
período de carnaval.

Conhecendo o carnaval 
do Rio Grande do Norte

O Carnaval Recifense tem em sua progra-
mação desta quinta-feira, Ensaio de Blocos, 
com exibição dos grupos Eu Quero Mais, 
Com Você no Coração  e Madeiras do Rosa-
rinho, a partir das 18h. Na Praça do Arsenal, 
acontecerá o 5º Festival de Caboclinhos e 
Tribos Indígenas.

Folia de Momo 2011


