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TERÇA

Aniversariantes

Dezembro

Dia do Fonoaudiólogo

Mais de 92,9 milhões serão
injetados na economia
regional, a partir desta
semana, quando o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região
estará liberando o pagamento
de 11.227 Requisições de
Pequeno Valor (RPVs). O
montante de recursos vai
beneficiar cerca de 26 mil
pessoas nos seis Estados
nordestinos que integram a 5ª
Região da Justiça Federal
(Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe). RPVs
são pagamentos judiciais, na maioria

Pagamento de RPVs injeta 92,9
milhões na economia regional

previdenciários, cujo valor não
ultrapassa o correspondente a
sessenta salários mínimos (R$
24,9 mil) por beneficiário. Para
receber o benefício, as partes
deverão se dirigir à qualquer
agência da Caixa Econômica
Federal e apresentar os
seguintes documentos:
originais e cópias da RG
(carteira de identidade), CPF e
comprovante de residência
(conta de água, luz ou

telefone). Os valores estarão disponíveis
em contas judiciais abertas em nome
dos beneficiários.

No próximo domingo,
os servidores que
trabalharam no gabi-
nete do desembarga-
dor Petrucio Ferreira
mandam celebrar uma
missa pela passagem
do 1º aniversário de
falecimento do
magistrado. A celebração religiosa será
realizada às 11h, na capela do Colégio
Damas (Avenida Rui Barbosa - Graças).
O desembargador faleceu no dia 15 de
dezembro de 2007, vítima de infarto,
tendo o corpo sepultado no cemitério
Morada da Paz, em Paulista.

Missa de um ano
do falecimento de
Petrucio Ferreira

Até sexta-feira, na Seção de Saúde,
acontece a Semana de Combate à
Verminose, uma iniciativa da DAMS em
parceria com o laboratório Aché. Dirigida
a funcionários terceirizados e estagiários
de nível médio, a campanha visa informar
e prevenir a doença, através da
distribuição de cartilhas e medicação.
Também será distribuído lanche aos
participantes. Informações: 9296.

DAMS realiza Semana
de Combate à Verminose

O Terraço Buoanafina (16º andar)
iniciou suas atividades às 8h desta
terça-feira. O restaurante funcionará
para almoço no horário das 11h30 às
14h30. Das 8h às 18h, estarão disponí-
veis os serviços de lanchonete, cafete-
ria, bomboniere e sorveteria.  Além dos
tradicionais pratos quentes e frios, o
cliente ainda terá a opção de produtos
integrais, light, diet, hipossódicos e à
base de soja, a exemplo de tortas,
bolos, pastéis, doces e salgados em
geral. O Terraço Buonafina funcionará
de segunda à sexta-feira.

Terraço Buonafina
inicia suas atividades

Para reduzir o recebimento de spams, a
Subsecretaria de Informática implantou,
no último dia 20, uma nova solução anti-
spam. Dos cerca de 100 mil e-mails
recebidos no TRF5, apenas 4% são
válidos e geram aproximadamente 2
giga bytes de tráfego de dados,
diariamente. A nova solução monitora a
saída e entrada de e-mails no servidor
de correio corporativo, evitando duas

coisas que podem prejudicar a disponi-
bilidade do serviço: excesso de mensa-
gens e de spams, que poderiam
contaminar com vírus os computadores
do TRF5. As duas situações podem
colocar os usuários em “”listas negras”,
além de inundar as contas de correio
corporativo, inviabilizando um serviço
largamente utilizado neste tribunal. Mais
informações: 9360.

Informática instala solução anti-spam
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Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe


