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Dia do Pão

Dia do Porteiro

Esmafe instala
Núcleo Seccional

Edição nº 40

Forró da Véia Cega
é hoje no Pina

Pratos do Dia
Dobradinha

Panqueca de carne
Bobó de camarão

Filé de peixe
Peito de frango na chapa

Filé com alcaparras

Pernambucana do Recife, Maria Dolo-
res Nery dos Santos é técnica judiciária
da Subsecretaria de Apoio e Administra-
ção Predial. Ingressou no Tribunal atra-
vés de concurso público em 1989. É for-
mada em Odontologia
pela Fesp e em Direito
pela Unicap. Em 1990
trabalhou na
presidência com o
desembargador federal
Araken Mariz de Faria.
Aprecia leitura e arte.

Os associados da Asserjufe têm
tudo para festejar o São João ante-
cipadamente. Além de não pagar
para entrar hoje na festa acompa-
nhado, eles ainda receberão na
entrada do Clube Líbano cinco se-
nhas que darão direito a refrigeran-
te, cerveja ou água mineral. Convi-
dado de sócio deve pagar R$ 7,00
para participar do Forró da Véia
Cega. Caso não adquira seu bilhete
antecipadamente, o convidado só
poderá entrar no clube acompa-
nhado do sócio.

Os 70 anos de criação do mandado de
segurança no país serão lembrados
pela Escola de Magistratura Federal
da 5a Região, dia 18 de junho, com a
instalação do seu Núcleo seccional no
Rio Grande do Norte. A solenidade de
instalação da Esmafe/RN tem início às
9h na sede da Justiça Federal, em
Natal, e será aberta pela presidente do
TRF/5a, desembargadora federal
Margarida Cantarelli, e pelo diretor da
Esmafe/5a, desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel. Em seguida, o
ministro do Superior Tribunal de
Justiça José Augusto Delgado profere
aula inaugural abordando o tema
“Aspectos Controvertidos Contempo-
râneos do Mandado de Segurança”.
Dentro da programação, o decano do
TRF/5a, desembargador federal
Ridalvo Costa, preside painel que tem
como palestrantes o desembargador
federal Francisco Cavalcanti (Direito
Líquido e Certo), o juiz federal Fran-
cisco Barros Dias (Medida Liminar) e o
juiz de Direito Virgílio Macedo
(Legitimação Passiva). Na etapa final
da programação, o desembargador
federal Geraldo Apoliano preside
painel que reúne como expositores os
desembargadores federais Francisco
Wildo (Decadência), Paulo Roberto
(Sistema Recursal) e Marcelo Navarro
(Mandado de Segurança Coletivo).

Classificados
Vendo Hylux 2000, a diesel,

com ar. Tratar com Braz:
9162.8959 ou ramal 9379

Vendo Tempra 99, completo e
a gás. Tratar com Nicolo

através do ramal 9511

O TRF/5ª
autorizou a
liberação do
pagamento de
2.040
Requisitórios
de Pequeno
Valor (RPVs),
que
beneficiam
2.231 pessoas
com um
montante de
R$ 18.3
milhões, só em Pernambuco.
Ontem, no primeiro dia de pagamento,
cerca de 300 pessoas lotaram o Salão do
Pleno para receber o benefício. O

Tribunal paga R$ 28 milhões em RPVs
pagamento se
estende até a
próxima
segunda-feira. Em
toda a Região estão
sendo pagos R$ 28,2
milhões a 5.112
pessoas. Entre março
do ano passado e abril
deste ano os RPVs
pagos somam R$
182.870.935,22. Os
RPVs são uma
espécie de precatório

cujo valor não ultrapassa 60 salários
mínimos. Na 5ª Região, Pernam-buco foi
o Estado que registrou o maior
pagamento de RPVs.
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Nesta quinta-feira, 10 de junho, o TRF/5ª
adotará ponto facultativo em respeito ao
Dia de Corpus Christi. A data foi adotada
pela Igreja Católica para comemorar a
presença real de Jesus Cristo no
sacramento da Eucaristia. A festa mundial
do Corpus Christi foi instituída pelo Papa
Urbani IV com a bula Transiturus, em 11
de agosto de 1264, para ser celebrada no
domingo depois de Pentecostes. Na
quarta-feira da próxima semana, dia 23
de junho, o horário de funcionamento no
TRF/5ª será pela manhã, das 8h às 13h,
em virtude das comemorações juninas
que ocorrem em toda a Região.

TRF fecha amanhã


