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Dezembro

QUINTA

Aniversariantes
Manoel Gomes da Silva Quintiliano
Seção de Áudio e Vídeo
Ana Cynara e Silva dos Anjos
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
José Pedro de Alcântara Neto
VIP – Segurança

A partir da próxima quarta-feira, o TRF
da 5ª Região inicia a liberação do pa-
gamento de Requisições de Pequeno
Valor (RPVs), situadas no intervalo se-
qüencial entre os números 213.067 e
220.801, além do nº 207.017. O paga-
mento representa um incremento de

Pagamento de RPVs será liberado a partir do dia 26

O prédio da Justiça
Federal em
Pernambuco será
rebatizado com o
nome do
desembargador
federal Petrucio
Ferreira. A decisão
foi tomada ontem,
durante a última
sessão plenária do TRF5 neste ano. O
presidente José Baptista de Almeida
Filho destacou os aspectos da perso-
nalidade e religiosidade do magistrado,
falecido no último sábado, e acrescen-
tou que o sentimento de saudade ecoa
nesta Corte. Os desembargadores

Pleno faz última sessão de 2007 e homenageia
desembargador Petrucio Ferreira

mais de R$ 40 milhões de reais na eco-
nomia regional, beneficiando cerca de
16,3 mil pessoas nos seis Estados
(Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe). Tam-
bém a partir do dia 26, o atendimento
eletrônico será feito pelo 0300 788 1048.

A celebração religiosa pelo 7º dia do
falecimento do desembargador Petrucio
Ferreira será realizada nesta sexta-feira (21 de
dezembro), às 9h, na Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), situada na Rua Dom
Bosco, 908, Boa Vista, Recife-PE.

Missa de 7º dia

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Para quem pensa em fazer algo
diferente neste Natal, uma boa

opção é pegar nos Correios uma
das cartinhas de crianças pobres

dirigidas ao Papai Noel. Há pedidos
inacreditáveis, como um panetone,
um caderno, uma cesta básica até
uma blusa de frio para a avó. Você

pode ser a Mamãe ou Papai Noel de
gente que não tem com quem

contar. É só pegar a carta e entregar
o presente numa agência dos

Correios até o final do dia de hoje.

Natal dos Correios

Lázaro Guimarães e Paulo Roberto de
Oliveira Lima lembraram o magistrado
combativo e seus julgamentos sempre
em prol dos menos favorecidos. Em
discurso emocionado, o desembargador
Francisco Cavalcanti citou momentos
marcantes da vida e trajetória profissional

do homenageado e propôs a mudança
do nome do prédio da Justiça Federal.
Parentes, amigos e funcionários do
Gabinete do desembargador Petrucio
Ferreira acompanharam emocionados
a sessão.

Reunião encerra ano administrativo
no Tribunal.


