
Jornal Mural Diário
Produzido pelas Seções de

Comunicação Social
e de Editoração Eletrônica

Fotos: Narciso Lins
www.trf5.gov.br

22quartaD
e
z
e
m
b
ro

2
 
0

 
0

 
4

Edição nº 169

Aniversariantes
Nelly Pontual F de Andrade
Distribuição
Lucas Souto de Oliveira
Adolescente Aprendiz

Dia dos Artistas Profissionais

Dia do Atleta

RPVs pagos somam
R$ 113 milhões
até novembro/2004

Cuidados com o coração

Pratos do Dia

Durante o recesso, o restaurante

Talher de Prata funcionará no horário

normal, com buffet à base de

grelhados e saladas, das 11h30 às

15h para almoço e das 15h às 18h

para lanche.

Terceirizados
ganham cestas

Coral do TRF participa de Festival Natalino Dica de Saúde

Classificados
Serviço de barman e garçom
para final de ano. Tratar com

Marcos (8825.5359) ou Flávio
(8861.2676)

Conversão de fitas VHS para
DVD. Ricardo, ramal 9088

O coral do Tribunal
Regional Federal da
5ª Região participou
da noite de
encerramento do II
Festival Natalino de
Corais, realizado pelo
Banco Real, no
Instituto Cultural
Bandepe, domingo
passado. Sob a regência do maestro
Ricardo Farias, o Coral do TRF/5ª

apresentou um
repertório à base de
músicas natalinas. Ao
todo, 44 corais
fizeram suas
apresentações ao
longo de uma
semana, que se
estendeu de 3 a 19
deste mês. Todos os

grupos participantes receberam
certificados.

Mensagem
Natalina

“Que o
espírito
do Natal
renove
em cada
cidadão
o
sentido
do Amor
e da
Justiça,
trazendo
ao novo
ano a

esperança que faz renascer os
ideais de paz e de concórdia”
Margarida Cantarelli
Presidente do TRF 5ª Região

Os funcionários terceirizados deste
Tribunal receberam cestas de natal,
durante encontro realizado no hall de
entrada do edifício-sede, na última sexta-
feira. Ao todo foram entregues duzentas
cestas natalinas. A presidente Margarida

Cantarelli
fez a
entrega
das
primeiras
cestas
aos
funcio-
nários. Os

terceirizados que ainda não receberam
podem procurar Severino, no ramal
9035.

O TRF/5ª autorizou até novembro de
2004 o pagamento de 24.628
Requisitórios de Pequeno Valor
(RPVs), no total de R$
219.545.854,89. Esse montante
pago beneficiou 39.037 pessoas
nos seis Estados que integram a 5ª
Região da Justiça Federal (do Ceará
a Sergipe). Os RPVs são uma
espécie de precatório, cujo valor
não ultrapassa 60 salários mínimos.
Na 5ª Região, Pernambuco foi o
Estado que registrou a maior
movimentação de RPVs, com o
pagamento de R$ 113.162.856,58 a
14.652 beneficiários.

Após sofrer um ataque cardíaco, o
paciente passa dez minutos entre a vida
e a morte. Estimativas mostram que
50% das vítimas sobrevivem, se forem
atendidas nos primeiros quatro minutos.
Um minuto que se passa diminui em
10% a chance do paciente. No Brasil,
uma lei obriga a existência de desfibrila-
dores automáticos nos locais de grande
fluxo de pessoas. No Congresso Nacio-
nal tramita um projeto obrigando a dis-

ponibilização desses aparelhos em vôos
com 100 passageiros ou mais. Já existe
no Brasil um desfibrilador que fala com o
socorrista. É uma versão portátil para ser
utilizado por leigos, devidamente
treinados. O equipamento acompanha
todo o processo de ressuscitação, com
indicações sonoras e visuais, orientando
quem esteja tentando salvar uma vida. O
Serviço de Saúde do TRF/5ª dispõe de
um desfibrilador automático.


