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Aniversariantes

TERÇA

TRF5 é o você

N

Desembargador Federal 
Francisco Wildo Lacerda 
Dantas

Fernanda Lima Bezerra Falcão
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Maria Antônia Barreto de Almeida
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Rhenya V. Ramos Reinaldo da Cunha
Gab. Des. Fed. Paulo Gadelha
Helena Ana Cavalcanti de C. Fonseca
Gab. Des. Rogério Fialho
Rafael Wanderley de Siqueira Araújo
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Flávio Barbosa F. de Morais
NIXCOMM- Informática

o próximo dia 12, será pago 
pelo TRF da 5ª Região o valor 
de R$ 73.155.516,98 em pre-

catórios de natureza comum (não 
alimentares), divididos para os seis 
estados que compõem a 5ª Re-
gião. Na Caixa Econômica Federal, 
o montante de R$ 57.703.178,27 
beneficiará 232 pessoas. O Banco 
do Brasil pagará R$ 15.452.338,71 
para 371 beneficiários. O estado 
de Pernambuco foi o responsável 
pela maior quantidade de benefi-
ciários, com 189, seguido do Ceará com 169, 
Paraíba com 86, Alagoas com 72, Sergipe 

com 39 e o Rio Grande do Norte 
com 32, totalizando 603 pessoas. 
Para receber os valores, o bene-
ficiário deve apresentar cópia do 
RG, CPF, junto com documentos 
originais, além de comprovante de 
residência, nas agências da Caixa 
Econômica Federal e do Banco 
do Brasil. Para informações acerca 
do banco em que foi depositado 
o valor, basta acessar a página do 
TRF5 na internet (www.trf5.jus.br) 
e fazer a consulta pelo número do 

Precatório ou ainda fazer a busca pelo nú-
mero do processo originário.

TRF5 libera pagamento de mais 
de R$ 70 milhões em precatórios

O NDRH, em parceria com a Escola 
Nacional de Administração Pública – 
ENAP, lembra que os cursos a dis-
tância oferecidos na intranet ainda 
continuam com vagas em aberto. Para ju-
lho, serão ofertados “Rumo à aprendizagem 
virtual” e “Legislação aplicada à gestão de 
pessoas – Lei 8.112/90”, que vão inscrever 
candidatos até os próximos dias 05 e 26. 
Os servidores interessados precisam enviar 
e-mail para ndrh-treinamento@trf5.jus.br, 
com o nome do curso, nome do participan-
te, CPF e e-mail.

Cursos do NDRH 
e ENAP inscrevem 
até amanhã

STI

Sídia Lima é a dire-
tora da Subsecretaria 
de Controle Interno 
e pertence ao qua-
dro do Tribunal desde 
2001. Logo que entrou 
no TRF5, passou uma 
temporada no gabi-
nete do desembarga-

dor federal Francisco Queiroz Cavalcanti 
e depois foi transferida para o Controle 
Interno. Está feliz da vida com mais um 
objetivo alcançado: defendeu sua tese de 
doutorado em Ciência Política pela UFPE, 
“O ativismo judicial e o judiciário eleito-
ral: um estudo da atividade legislativa do 
Tribunal Superior Eleitoral”, e foi aprovada 
por unanimidade pela banca. “O Tribunal 
me motivou e possibilitou a realização 
desse sonho”, festejou a diretora.

Nova doutora

Proteja-se de vírus, cavalos de troia, 
spywares, worms e bots:

• Mantenha todos os programas que você 
usa sempre atualizados;

• Instale todas as correções de segurança;

• Use antivírus, firewall pessoal e anti-
-spyware.

Dicas de Segurança

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sediado em São 
Paulo-SP e que abrange os estados de São Paulo e do Mato 
Grosso do Sul, iniciou na semana passada a eliminação de 
1.411 processos do 35º lote de precatórios findos e com 
temporalidade cumprida, arquivados durante o período de 
1º de janeiro a 17 de setembro de 2002. A destinação do 
material descartado será a reciclagem dos autos judiciais.

TRF3 faz reciclagem de 
autos judiciais findos


