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Bode sertanejo

Filé de peixe à milanesa
Filé de peito na chapa

Diretores avaliam orçamento 2006
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Dia do Escritor

Número de precatórios
cresce 62% em 2007

Alceu Valença é uma das atrações
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Ginástica chinesa
é tema de palestra

Francisco Cavalcanti visitou a sede da
Justiça Federal em Salgueiro

Diretores das Secretarias Administrativas
das Seções Judiciárias da 5ª Região esti-
veram reunidos na manhã de ontem, na
sede da Justiça Federal de Sergipe, para
fazer uma avaliação do Orçamento de
2006. À tarde, os juízes federais que diri-
gem os Foros das seis Seções Judiciári-
as estiveram reunidos com o presidente
Francisco Cavalcanti. Este foi o terceiro
encontro promovido neste ano. Os
diretores de Foro e de Secretarias Admi-
nistrativas se reuniram no Recife e João
Pessoa sob a coordenação da diretora-
geral Sorária Caio.

O número de precatórios e RPVs a serem
pagos em 2007 aumentou em mais de
62% por cento em relação aos precatóri-
os inscritos no ano passado. De acordo
com a diretora da Divisão de Precatórios
do TRF5, Maria Tereza Della Santa, um
total de 3.881 precatórios deverão ser pa-
gos no início de 2007. Atualmente, trami-
tam nesta Divisão cerca de 35 mil proces-
sos (6.274 na Seção de Precatórios e
cerca de 29 mil na Seção de RPVs). O
volume mensal de pagamentos de RPVs
chega a 4 mil processos.

A professora Lourdes Pifano profere pa-
lestra sobre a ginástica chinesa Lian
Gong, às 17h de amanhã, no auditório do
2º andar do edifício-anexo II, na Rua do
Brum. O objetivo é esclarecer os servido-
res do TRF5 sobre as vantagens ofereci-
das pela prática do Lian Gong. A idéia da
professora é formar novas turmas em ou-
tros dias e horários, além da que já funci-
ona às segundas e quartas-feiras. O Lian
Gong reúne 18 exercícios que previnem e
tratam de dores nas articulações, tenossi-
novites e disfunções dos órgãos internos.

O presidente Francisco Cavalcan-
ti e o diretor do Foro da Seção
Judiciária do Rio Grande do Nor-
te, juiz federal Ivan Lira, vão visi-
tar na próxima quinta-feira as
obras de construção do presídio
federal em Mossoró, que devem
estar concluídas em outubro.
Este será o segundo presídio
federal de segurança máxima
inaugurado neste ano, depois
do de Catanduvas, no Paraná.

Presidente visita
presídio em Mossoró

Saiu o resultado do processo de seleção
de estagiários da área administrativa. Os
candidatos classificados começaram a
ser chamados pela ordem de classifica-
ção. Do curso de Relações Públicas fo-
ram classificados dez candidatos. Em
Serviço Social, sete; Publicidade, 37; Psi-
cologia, 43 e Estatística, uma candidata.
Em Engenharia Elétrica, foram aprovados
três; Engenharia Civil, 12; Bibliotecono-
mia seis; Arquitetura, 31; Jornalismo, 45;
Administração, 85 e Ciências Contábeis,
21. A lista está no site do TRF5.

Seleção de estágios
divulga resultados

Diretores reunidos em Sergipe
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Classificados

Vende-se ar condicionado de 7.000
BTUs, seminovo. Cinara, ramal 9631

Voyage 1990, Cinza metálico, Jogo de
Roda, CD e CX de Auto.

Ewerson 9379 e 9381. Cel.9654-0412

Vende-se televisor Blues K, 20 polega-
das, seminovo, ótimo preço. Falar com

Ana Luiza, ramal 9079 ou 8896.4081

O presidente do TRF/5ª Francisco
Cavalcanti coordena os trabalhos do
I Congresso de Direito Público da
Unicap


