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Aniversariantes

QUARTA

Doação de Sangue

O

A servidora Maria Isabella da Motta 
Reis, da Subsecretaria de Infraes-

trutura e Administração Predial 
(SIAP), solicita a doação de qual-
quer tipo de sangue, em nome de 

Hildete da Motta Silveira Reis (mãe 
da servidora) que está internada na 
Unidade de Cardiologia do Hospital 
Português (Recife). A doação deverá 

ser feita ao IHENE (Rua Tabira, 54 
– Boa Vista). O atendimento é de 
segunda a sábado, das 7h às 19h.

Infovia interligará Justiça Federal 

Concurso para juiz federal: resultado 
da prova oral será divulgado amanhã 

Feriado em 
Caicó/RN

CJF libera mais de R$ 800 milhões 
para pagamento de RPVs 

Pedro Rafael Lemos Pereira
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José Darlan Costa Pereira
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre
Laureano de Lyra Montarroyos Filho
Subsecretaria de Informática
Paulo Victor Lucena de Amorim
Subsecretaria do Plenário

ARQUIVO

Dia de São Cristovão

Dia do Motorista

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 será um 
dos locais que transmitirá 

por videoconferência a Audiência 
Pública que o Conselho da Justiça 
Federal – CJF fará para subsidiar a 
consolidação do Termo de Refe-
rência destinado à contratação de 
serviços de telecomunicações.  Na 
prática, possibilitará a implanta-
ção de circuitos de comunicação 
que viabilizará a formação de uma 
rede nacional de comunicação 

convergente, com capacidade de 
promover tráfego de dados, voz e 
imagem entre as unidades da Jus-
tiça Federal em todo o País, que 
vem sendo denominada de Info-
via. A Audiência Pública está mar-
cada para o dia 13 de agosto, das 
14 às 19h. O objetivo é esclarecer 
os principais aspectos do projeto, 
dando acesso total às informações 
pertinentes à contratação, bem 
como obter subsídios adicionais, 
colher críticas e sugestões, através 

da manifestação de todos os 
interessados, visando aprimo-
rar o procedimento licitatório.
Participação - Os interessados 
em participar da Audiência Pú-
blica na sede do TRF5 deverão 
inscrever-se até às 18 horas do 
dia 12 de agosto, enviando o 
formulário de inscrição para os 
e-mails: rpmota@trf5.jus.br (Ro-
mero Portela Mota) e rcsilva@trf5.
jus.br (Roberto Cícero da Silva). Os 
demais TRFs também transmitirão 

Prossegue até amanhã (26), a 
prova oral dos candidatos que 
estão participando do XI Concur-
so Público para provimento de 

Cargos de Juiz Federal Substituto 
da 5ª Região. A sessão é aberta 
ao público e tem atraído a aten-
ção de estudantes de Direito.  A 

relação dos candidatos aprova-
dos será divulgada amanhã na 
Internet, nos endereços eletrô-
nicos http://www.cespe.unb.br/
concursos/trf5juiz2011 e www.
trf5.jus.br, no link “Concursos – 
“Magistrados”. A data provável 
da publicação do resultado no 
Diário Oficial da União é o pró-
ximo dia 27/7 (sexta-feira).

a videoconferência da Audiência 
Pública que o CJF promoverá em 
Brasília. Mais informações no site 
do TRF5: www.trf5.jus.br.

Um total de R$ 830.171.909,79 
foi liberado, na última segunda-
-feira (23/07), 
pelo presidente 
do Conselho da 
Justiça Federal 
(CJF), ministro 
Ari Pargend-
ler, aos Tribu-
nais Regionais 
Federais para 
pagamento de Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs) autuadas 
em junho de 2012. Desse total, 

R$ 474.160.511,56 correspon-
dem a processos previdenciários, 

como revisões de 
aposentadorias, 
pensões e outros 
benefícios (que 
perfazem um 
total de 60.638 
ações), benefi-
ciando 67.039 
pessoas em todo 

país. O depósito na conta dos 
beneficiários é feito de acordo 
com o cronograma de cada TRF.

Amanhã, o expediente na Sub-
seção Judiciária de Caicó (Rio 
Grande do Norte) será suspenso 
em virtude do feriado municipal 
em homenagem à padroeira da 
cidade. De acordo com a portaria, 
assinada pelo diretor da Subse-
ção, juiz federal Carlos Wagner 
Dias Ferreira, os prazos processu-
ais com vencimentos no período 
ficam prorrogados para o primeiro 
dia útil subsequente.


