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O TRF da 5ª Região vai libe-
rar, a partir do dia 9 de setem-
bro, o pagamento de 8.129
Requisições de Pequeno
Valor (RPVs) nos seis
Estados nordestinos que
integram a 5ª Região da
Justiça Federal. A soma dos
valores liberados trará um
incremento de R$
48.145.645,68 à economia
regional e deverá beneficiar
mais de dezesseis mil
pessoas. Para receber o be-
nefício, os contemplados de-

Pagamento de RPVs injeta
R$ 48 milhões na Região

vem se dirigir a qualquer
agência da Caixa Econômica
Federal e apresentar os se-
guintes documentos: originais
e cópias do RG (carteira de
identidade), CPF e compro-
vante de residência (conta de
água, luz ou telefone). Os
interessados podem obter
informações através do
número 0800.702.90.77. A
ligação é gratuita e permite
efetuar a pesquisa pelo
número do CPF ou do
processo de origem.

Um total de 1.291 audiências e uma movi-
mentação financeira de R$ 3,4 milhões,
referentes a processos previdenciários,
foi o resultado obtido com o VI Mutirão do
Juizado Especial Federal em Arapiraca
(8ª Vara-AL), realizado em agosto. O
mutirão contou com a participação de 18
juízes federais de Alagoas e de outros
Estados do Nordeste. Durante três dias,
os magistrados fecharam 57,55% acor-
dos processuais referentes à concessão
de aposentadoria rural por idade, pensão
por morte, amparo social, salário-materni-
dade, entre outros benefícios. Segundo o
juiz federal Rubens de Mendonça Canuto
Neto (coordenador do evento), além da
colaboração dos juízes, a iniciativa contou
com a ajuda de servidores da Subseção
de Arapiraca e procuradores do INSS,
além de equipes da Secretaria de Saúde
de Arapiraca e da Caixa Econômica Federal.

Mutirão de Arapiraca
movimenta mais de
R$ 3 milhões

A secretária-geral do Conselho da
Justiça Federal, Eva Ferreira, solicitou
fotos de todos os servidores da 5ª
Região envolvidos no projeto SIGJUS.
De um total de 76 servidores incluídos
nessa lista, dez pessoas ainda
precisam ser fotografadas com
urgência. As fotos estão sendo feitas
por Getulio Bessoni (Setor de Imagens
da Comunicação Social - 15º andar do
edifício-sede) e agendadas pelos

Conselho da Justiça Federal cobra fotos para Sigjus
ramais 9018. Confira a lista abaixo:
José Carlos de Souza Silva
Luiz Eduardo Cunha Bandeira de Melo
Ricardo César Almeida da Silva
Adelson Moura da Silva
Cecília Souto Maior Rosas
Cláudia Virginia Aguiar Silvestre
Lúcia Maria de Almeida
Maria Helena Verçosa Andrade
Octávio Ramos Leal Júnior
Renildo Patrício

Na data em que se comemora o Dia da
Árvore (21 de setembro), o TRF5 apre-
senta uma exposição de esculturas que
resultam da reutilização de sucata de
ferro, produzidas pelo professor e artis-
ta plástico Marcilio Reinaux. Intitulada
Garça Branca, a mostra reúne dezenas
de trabalhos do mestre da Universidade
Federal de Pernambuco, que trouxe
para as atividades artísticas sua experi-
ência do tempo em que lecionava
História das Artes e de cursos realiza-
dos no Brasil e no exterior. As obras po-
dem ser apreciadas no período de 21
de setembro a 2 de outubro, das 9h às
19h, no hall de entrada do edifício-sede.

Exposição de arte em
ferro reciclado no TRF5

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Basta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher GALERIA

DE FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos


