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Dia do Atleta Profissional

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5)
está liberando, a partir desta semana, o paga-
mento de R$ 40.272.349,95 em Requisições
de Pequeno Valor (RPVs), situadas no intervalo
seqüencial entre os números 310.273 e
315.828. O montante vai aquecer a economia
dos seis Estados que integram a 5ª Região da
Justiça Federal (Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe),
beneficiando cerca de 12 mil pessoas. Os
recursos são correspondentes a dívidas
judiciais da União e de órgãos públicos federais
autuados em dezembro de 2008 (valores
atualizados pelo IPCA-E do mês de referência).
Para receber as RPVs, as partes deverão se
dirigir a 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. Quem
quiser obter informações sobre o
pagamento dessas RPVs nos seis
Estados da Região deve ligar para o
número 0800. 722. 9077. A ligação é
gratuita e permite ao usuário efetuar a
pesquisa pelo número do CPF ou do
processo de origem.

Tribunal libera mais de R$ 40
milhões em RPVs Encerra, nesta terça-feira, o

prazo para inscrições no
seminário sobre o Programa de
Gestão Documental, que será
realizado nesta quinta e sexta-feira, na
Sala das Turmas (2º andar do TRF5).
Para se inscrever basta acessar a
Intranet e clicar no banner do NDRH
(Inscrições: Eventos, Cursos e Oficinas).
O evento consta de palestras e oficinas e
faz parte do programa de capacitação e
treinamento dos servidores desta Corte
para a implantação do Sistema Fluxus.
Os temas Legislação e Estratégias de
Implantação e Classificação dos
Documentos Administrativos serão
tratados durante o seminário, promovido
pela Secretaria Administrativa e Núcleo
de Gestão Documental do TRF5.

Inscrição até amanhã
Gestão Documental

A partir desta semana, os gestores de
contratos do TRF5 passam a utilizar o
novo Sistema de Gestão de Contratos
(SGC), informatizado e atualizado diaria-
mente, que servirá de repositório de
informações cadastrais, orçamentária,
financeira e de quitação das obrigações
contratuais. O SGC vai permitir ao
Tribunal controlar prazos, regularidades,

registros e acompanhamento dos
contratos administrativos. As
informações serão disponibilizadas às
Unidades Técnicas, Administrativas,
Orçamentárias e de Controle Interno. O
novo Sistema foi regulamentado através
do Ato nº 544, assinado pelo presidente
do TRF5, desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho.

TRF5 utiliza novo Sistema de Gestão de Contratos

Missa de 7º dia

Hífen
O acordo orto-
gráfico prevê
alterações em algumas regras do uso
do hífen com prefixos. Para os prefixos
aero, agro, além, ante, anti, aquém,
arqui, auto, circum, contra, eletro, entre,
ex, extra, geo, hidro, infra, macro, maxi,
mega, micro, mini, semi, sobre, supra,
tele, ultra...
Regra 1 - Coloca-se o hífen quando a
palavra seguinte começa com h ou
vogal igual à última do prefixo. Ex.
auto-hipnose, anti-imperialista, mini-
hotel, micro-ondas. Nos demais casos,
não se usa hífen. Ex. autoanálise,
autoescola, autocontrole, antivírus,
minidicionário.
P.S – Quando a palavra seguinte
começa com r ou s, essa letra será
dobrada. Ex.ultrassom, minirreforma,
minissaia, antissocial, autorretrato.

Nesta quarta-feira (11/02), às 18h,
será realizada a Missa de 7º Dia em

intenção do servidor público
Epitácio Fialho Moreira, pai do

desembargador federal Rogério de
Meneses Fialho Moreira. A

cerimônia religiosa será celebrada na
Igreja da Piedade, situada na Rua do

Lima (Santo Amaro - Recife).


