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Audiências em Juizados Especiais
beneficiam população carente.

No dia 9 de
outubro, o
desembargador
federal Ridalvo
Costa recebe o
Título de
Cidadão
Pernambucano
concedido pela
Assembléia
Legislativa do
Estado. Natural
de Caicó (RN), o decano da Justiça
Federal no Brasil foi promovido ao
Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Assembléia Legislativa concede
Título de Cidadão a Ridalvo Costa

Por meio de conciliações, a 5ª
Vara Federal de Alagoas
recuperou R$ 4 milhões em
débitos judiciais com a
Fazenda Nacional, Caixa
Econômica Federal, Instituto
Nacional de Seguridade Social
(INSS) e Conselhos
profissionais. Os acordos
permitiram parcelamentos das
dívidas antes da arrematação dos bens
disponíveis para leilão.  A primeira praça
do leilão ocorreu no dia 21 de setembro
e a segunda praça será no dia 5 de
outubro, às 9h, no auditório da Seção
Judiciária de Alagoas, em Maceió. Para o
juiz federal Raimundo Alves de Campos
Júnior (titular da 5ª Vara/AL), “esses
pagamentos por
meio de
parcelamentos são
muito importantes
dentro da nova
mentalidade
conciliadora do
Judiciário”, ressalta
o magistrado.

Conciliações e
parcelamentos
evitam leilão
em Alagoas

Até o próximo dia 10, servidores,
terceirizados e estagiários do TRF5
poderão participar da Campanha de
Doação de Livros para a biblioteca da
Escola do Pilar. Romance, poesia,
ficção, livros didáticos ou paradidáticos
deverão compor o acervo, desde que
sejam novos ou estejam em bom estado
de conservação. Informações: 9763.

Doação de livros para
Escola do Pilar

O Banco do Brasil reduziu as taxas de
juros do empréstimo consignado para
servidores e requisitados do TRF da 5ª
Região. Os percentuais atuais variam de
1,2 a 1,65% e o beneficiado não é
obrigado a possuir conta no banco
cedente. O parcelamento pode ser feito
em até 84 meses. Outras informações
através do ramal 9442.

BB reduz juros para
empréstimo consignado

(TRF5), sediado no
Recife, em março de
1989, e foi o primeiro
presidente desta Corte,

no período de
1989 a 1990. A
solenidade em
homenagem
ao magistrado
tem início às
18h, na Casa
de Joaquim
Nabuco (Rua
da Aurora –
Boa Vista).

O curso
“Investimentos
Pessoais” será
realizado no dia 6 de
outubro, das 8h às 18h, no
auditório da Faculdade
Marista (Apipucos). O curso
visa ensinar sobre bolsas de
valores, aplicações em
ações, fundos, títulos,
imóveis e outras opções de
investimentos. Fone:
3223.3906.

Fonte: www.aurus.com.br

Permutas
A Técnica Judiciária Soraya

Dingeldein (Seção Judiciária do
DF) deseja permutar com servidor

da 5ª Região, de preferência
lotado no Ceará. Contato:  (85)

3267.4381, 8871.4381,9915.5799
ou sodingel@uol.com.br.

Missa de 7º dia
Será celebrada nesta terça-feira (2
de outubro), a Missa de 7º Dia em

intenção de Roberto Novaes
Ferraz. O ato religioso acontece às

19h30, na Igreja do Espinheiro.


