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A partir desta
semana,
serão injeta-
dos na
economia
regional mais
de 49,7
milhões,
quando o
TRF da 5ª
Região
estará
liberando o
pagamento
de 6.835
Requisições
de Pequeno
Valor (RPVs).

O montante de recursos deverá
beneficiar mais de 13,6 mil pessoas nos
seis Estados da 5ª Região.
Requisições de Pequeno Valor -
As RPVs são pagamentos judiciais, na
maioria previdenciários, cujo valor não
ultrapassa o correspondente a sessenta
salários mínimos (R$ 27,9 mil) por bene-
ficiário. Para receber as RPVs, as partes
deverão se dirigir a qualquer agência da
Caixa Econômica Federal e apresentar

Tribunal libera mais de 49,7
milhões com pagamento de RPVs

O Tribunal de Justiça de Pernambuco
promove o concurso de monografias
jurídicas “Ministro Djaci Falcão”, destina-
do a magistrados e servidores do Poder
Judiciário. Os interessados deverão
produzir uma pesquisa monográfica
sobre o tema “Jurisdição e Eficiência –
Contribuições para a Razoável Duração
do Processo”. As inscrições podem ser
efetuadas até o dia 10 de junho, na
Escola de Magistratura de Pernambuco.
Informações: www.fisepe.pe.gov.br e
(81) 3224.0086.

Concurso de monografias
Ministro Djaci Falcão

Os servidores que quiserem
obter informações sobre o
crédito imobiliário para financiamento
habitacional, através da Caixa Econômica
Federal, poderão agendar atendimento
na Sala da Asserjufe (16º andar). O
atendimento será feito por funcionário da
Caixa, que vai oferecer orientação sobre
taxas de juros e prazos, além de fazer
uma simulação do valor mensal da
parcela a ser debitada em conta
corrente. Informações: 3419.0030.

Informações sobre
Crédito Imobiliário
no 16º andar

os seguintes documentos: originais e
cópias da RG (carteira de identidade),
CPF e comprovante de residência. 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.

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

Informações: 9581.

Asserjufe

No primeiro dia útil de cada mês, os
servidores inscritos no Programa
Auxílio-Saúde deverão apresentar os
recibos de pagamento do Plano de
Saúde, através de requerimento à
Seção de Malotes. O Setor de
Benefícios do TRF5 lembra que o
recibo deve conter os valores
individualizados, discriminando o valor
da mensalidade do titular e de cada
dependente. Outras informações
podem ser obtidas com Lúcia ou
Danielle, pelos ramais 9864/9865.

Encerra dia 1º entrega de
recibo para Auxílio-saúde

Os interessados em
cursos de língua
alemã devem
aproveitar a
oportunidade
oferecida pelo
Centro Cultural Brasil
Alemanha (CCBA),
que está
concedendo
descontos especiais
aos servidores da
Justiça Federal. Para
o curso de Alemão
para Iniciantes, o
CCBA oferece
desconto de 10% e
quem optar pelo
curso de Alemão Jurídico terá 30%
de redução no valor da mensalidade.
Informações: 3421.2173 e
www.ccba.org.br.

Cursos de alemão
com desconto para
magistrados e servidores


