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Aniversariantes

Dia do Leitor

Adriana Vila Nova Araújo
Gab. Des. Geraldo Apoliano
Josefa Maria de Melo
TGS

Dia Internacional do
Leonismo

Perfil

Classificados

Pratos do Dia

Dobradinha

Filé de peito

Peixe em posta

Lasanha aos 4 queijos

Carne ao molho madeira

O caruaruense Silas da
Costa e Silva é diretor
da Subsecretaria de Ce-
rimonial e Comunicação
Social, do TRF/5ª. Silas é requisitado
da Fidem e está no Tribunal desde 98.
Formado em Comunicação Social,
pela Universidade Federal de Pernam-
buco, ainda atua como locutor e produ-
tor da Rádio Universitária FM, onde
mantém um programa diário de música
clássica. Nas horas vagas, gosta de ir
ao cinema, praia e cuidar dos netos.

Pela primeira
vez em quinze
anos, o Pleno
do Tribunal
Regional Fe-
deral da 5ª re-
gião reuniu-se
em sessão de
julgamento no
mês de janei-
ro.
A sessão
aconteceu,
ontem, sob a presidência da desem-
bargadora federal Margarida Cantare-
lli, que destacou “é uma sessão histó-
rica, pois pela primeira vez acontece
uma sessão do pleno em janeiro.”
O fato histórico se deve à decisão

deste Tribunal de
antecipar-se à
Reforma do Judi-
ciário e pôr fim
às férias coleti-
vas deste mês.
Dessa forma, o
Tribunal passa a
cumprir, anteci-
padamente, um
dos principais
objetivos da Re-
forma que é a

celeridade na tramitação dos processos.
Dos cinco TRFs existentes no país, ape-
nas o da 5ª Região e o da 3ª Região
(com sede em São Paulo) se antecipa-
ram à Reforma do Judiciário e estão fun-
cionando normalmente este mês.

A partir da próxima segunda
17, o professor de Educa-
ção Física Marcílio Gomes
estará ministrando curso
de defesa pessoal, no
Círculo Militar do Recife.
Marcílio é faixa-preta de tae-
kwon-do e especializado em técnicas
de defesa pessoal. O curso tem duração
de duas semanas e é oferecido a ho-
mens e mulheres e profissionais da área
de segurança. Mais informações:
3228.1707 – 3445.4445 ou 9955.0311.

Curso de defesa

pessoal

TRF realiza sessão histórica no Pleno

O  pagamento  dos  Requisitórios  de
Pequeno  Valor  (RPVs)  de  janeiro,
que seria feito pelo Tribunal Regio-
nal   Federal   da   5ª  Região a par-
tir desta   quinta-feira,  13,  foi  adi-

ado para a  próxima terça-feira,
18.
Os RPVs são pagamen-

tos judiciais   previdenciários ,  cujo  valor
se  limita  a  60  salários    mínimos    (R$
15.600,00).

Tribunal adia pagamento de RPVs de

janeiro para a próxima terça-feira

A Asserjufe está buscando o
apoio de seus associados para
construir uma piscina semi-olímpi-
ca de 25m x 12,5m, próximo à sua
sede própria, que se encontra em
obras. De acordo com o presiden-
te Airon Galvão, o associado pas-
sará a contribuir com uma taxa
mensal de R$ 15,00, durante um
semestre, além da mensalidade
normal. Com esses recursos será
possível construir a piscina e nela
oferecer cursos de natação, práti-
ca de esportes e ginástica. A pre-
visão de Airon é que a sede esteja
concluída ainda neste mês, no ter-
reno vizinho à Seção Judiciária de
Pernambuco, no Jiquiá.

Asserjufe busca

ajuda de sócios

De  acordo com  a diretora  da  Divisão
de Precatórios  do  Tibunal,  Maria  Tere-
za Della Santa,   está  previsto  o  paga-
mento  de R$   38.637.352,31  a   6.639
pessoas   neste  mês    nos    seis  Esta-
dos  nordestinos  da  5ª  Região  (do
Ceará a Sergipe).
Só  em   Pernambuco serão   pagos cer-
ca de R$ 18 milhões.
Outras    informações    pelo    Disk-RPV
(0800.702.90.70).
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