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Divisão da 4ª Turma

Doações de sangue
Paciente precisa, urgentemente, de
transfusão de sangue do tipo B ne-
gativo. A doação deve ser feita ao

Hemope, em nome de Franklin
Delano Correia da Nóbrega. Infor-

mações:  3227.3415 ou 3465.8351.

Conselho da Justiça Federal
libera R$ 291 milhões em RPVs

Informática atenderá
chamados pelo 9001

DAMS adverte sobre
uso de medicação
controlada

Um montante da ordem de
R$ 291,2 milhões foi libera-
do, esta semana, pelo pre-
sidente do Conselho da
Justiça Federal (CJF), mi-
nistro Cesar Asfor Rocha,
aos tribunais regionais fe-
derais (TRFs) para paga-
mento de Requisições de
Pequeno Valor (RPVs) na Justiça Fede-
ral. Do total de RPVs, R$ 211.433.218,65
correspondem a processos previdenciá-
rios (revisões de aposentadorias, pen-
sões e outros benefícios) que totalizam
29.341 ações, beneficiando 41.750 pes-
soas em todo o País. Do total liberado

pelo CJF, coube ao TRF
da 5ª Região o montante
de R$ 72.517.493,13,
que beneficiará 9.732
pessoas nos Estados de
Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Ce-
ará, Alagoas e Sergipe. O
limite financeiro é corres-

pondente a dívidas judiciais da União e
de órgãos públicos federais autuadas em
dezembro de 2008 (valores atualizados
pelo IPCA-E do mês de referência). O
TRF5 fará o depósito desses valores na
conta dos beneficiários, de acordo com
cronograma.

A partir do
dia 26 de
janeiro, as
solicita-
ções de
interven-
ção nos
computa-
dores do

Tribunal pela Subsecretaria de Infor-
mática deverão ser realizadas atra-
vés do ramal 9001. A mudança foi
feita com o objetivo de acelerar a
resposta ao usuário. De acordo com
o coordenador da equipe de Banco
de Dados, Geraldo Nebias, o dire-
cionamento dos chamados para um
número específico proporcionará
maior eficácia no atendimento ao
usuário, pois haverá um controle
mais detalhado da demanda.

Os profissionais médicos do
TRF5 mostram-se preocupados
com os servidores que utilizam medica-
mentos com ação sobre o Sistema Ner-
voso Central (SNC), sem acompanha-
mento médico regular, cujo uso indiscri-
minado pode levar à morte. São entorpe-
centes, psicotrópicos, tranqüilizantes, an-
tidepressivos, anorexígenos, anabolizan-
tes e outros de controle especial, que só
devem ser usados após avaliação reali-
zada pelo médico assistente. A DAMS
informa que está em vigor a Ordem de
Serviço nº 02 (GP de 12 de março de
2002), que disciplina o uso de medica-
mentos controlados.

Produção acadêmica está disponível na Internet
A Diretoria Geral avisa que já está
disponível, no site do TRF5, o
link “Produção Acadêmica” na pá-
gina da Biblioteca (http://
www.trf5.jus.br/documento/
?tipo=teses_e_dissertacoes). Lá,
podem ser encontrados trabalhos
defendidos por servidores em
cursos de Pós-graduação, Mestrado e Doutorado. O NDRH é o responsável pelo
cadastro dos trabalhos. Informações com Rose, pelo ramal 9818.

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Os estágiarios de nível médio deverão
ter mais atenção no que se refere ao
uso de crachás e fardamento do pro-
grama Adolescente Aprendiz. Os inte-
grantes do programa que não se apre-
sentarem devidamente fardados terão
seu dia descontado e, em caso de
reincidência, serão prontamente substi-
tuídos. Informações: 9897.

Fardamento e crachá
são obrigatórios


