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Janeiro

QUARTA

Aniversariantes
Maria do Socorro S. R. Falcão
Gab. Des. Lázaro Guimarães
Cynara Vilela Guerra Lourenço
Gab. Des. Luiz Alberto Gurgel

Dia do Hemofílico

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Os desembargadores federais
Margarida Cantarelli e Paulo Gadelha
recebem medalha de Mérito Cultural
Tobias Barreto, em Aracaju.

No mês de dezembro, o
TRF da 5ª Região deu início
às obras de restauração do
prédio Anexo III, onde está
situada a área administrativa
desta Corte. Os serviços
compreendem uma
recuperação estrutural do
imóvel antigo e incluem a
recomposição da estrutura
de alvenaria com os
escoramentos das vigas em
pilares de aço. De acordo
com a Seção de
Coordenação de Obras, a conclusão dos
trabalhos está prevista para o final do

Tribunal realiza obras no Anexo III

Até o dia 6 de janeiro de 2008,
prossegue o recesso forense
no TRF5, de acordo com a
Portaria nº 1082/2007 assinada
pelo presidente José Baptista
de Almeida Filho. O retorno
das atividades e do horário
normal de funcionamento
desta Corte ocorrerá na
próxima segunda-feira (7 de
janeiro). Na quarta-feira
seguinte, será realizada a primeira
reunião plenária do ano no TRF da 5ª
Região, que compreende os Estados de
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe.

Próxima Sessão
do Pleno será no
dia 9 de janeiro

O TRF5 iniciou, semana passada, a
liberação do pagamento de
Requisições de Pequeno Valor (RPVs)
situadas no intervalo seqüencial entre
os números 213.067 e 220.801, além
do nº 207.017. O pagamento
representa um incremento de mais de
R$ 40 milhões de reais na economia
regional, beneficiando cerca de 16,3

mil pessoas nos seis Estados
nordestinos da 5ª Região. Os recursos
referem-se a 7,7 mil RPVs, que vão
beneficiar mais de 16 mil pessoas. O
pagamento será efetuado em qualquer
agência da Caixa Econômica Federal.
Informações e a pesquisa pelo número
do CPF ou do processo de origem
podem ser feitas pelo 0300 788 1048.

Pagamento de RPVs aquece economia regional

mês de janeiro. Maiores informações
pelo ramal 9429.

As sedes da Seção Judiciária da Paraíba,
em João Pessoa, e da Subseção de
Campina Grande estão com novos núme-
ros telefônicos. Em João Pessoa, o pre-
fixo 3216 foi substituído pelo 2108 e em
Campina Grande o 3310 foi alterado para
2101, mas as terminações continuaram as
mesmas. Na capital paraibana, o número
atual é 2108-4040 e, em Campina
Grande, passou para 2101-9100.

SJPB tem novo
prefixo telefônico

Familiares e amigos
do servidor Ronaldo
(Engenharia) solicitam
a doação de qualquer
tipo sanguíneo ao
IHENE (Boa Vista).  A
doação deve ser feita em nome de
Ronaldo Gomes de Almeida, que
está internado na UTI do Hospital
Português. Informações: 9460.

Doação de Sangue


