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vocêCerca de R$ 80 milhões serão injetados 
na economia da 5ª Região

erca de 80 milhões 
em Requisições 
de Pequeno Valor 

(RPVs) serão pagos pelo 
Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, a partir do 
dia 09 de novembro, re-
ferente a outubro, bene-
ficiando mais de 20 mil 
pessoas dos seis estados 
abrangidos pela 5ª Re-
gião. O valor representa 
mais de 20% em relação 
ao mês anterior. O estado do Ceará 

tem 4.607 benefici-
ários; Pernambuco, 
4.175; a Paraíba,3.696; 
Alagoas com  3.408; O 
Rio Grande do Norte  
tem 2.553 e Sergipe 
com 1.662 favoreci-
dos. Para receber os 
valores, o beneficiário 
deve apresentar cópia 
do RG, CPF, junto com 
documentos originais, 
além de comprovante 

de residência, nas agências da Cai-

A servidora do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 Ma-
riana Albuquerque Silveira, lo-
tada no gabinete do desembar-
gador federal Paulo Gadelha, é 
militante na defesa do meio am-
biente, causa que defende desde 
os tempos de faculdade. Não à 
toa, a analista judiciária faz cam-
panha no Tribunal para a elimi-
nação dos papéis nas atividades 
cotidianas e o recolhimento de 
baterias inutilizadas de celular. 
Ano passado, ela participou do 
projeto “Eu quero nadar no Rio 
Capibaribe”, que realiza vídeos 
com o objetivo de promover 
práticas ecológicas. O principal 
produto do empreendimento 
são as “Cápsulas Verdes” - pes-
soas que divulgam suas ações 
em prol do meio ambiente. 

A Reunião psicossocial dos esta-
giários de nível médio do TRF5, 
realizada no último dia 27/10, con-
tou com uma palestra motivacio-
nal feita pelo assessor especial da 
Presidência, José Expedito Júnior.  
Elogiada pelos atentos ouvintes, 
a palestra, na opinião da estagi-
ária Elizangela Freitas, da Divisão 
de Comunicação Social, foi muito 
importante, principalmente por-
que ela está concluindo o período 
no TRF5. “Foram dicas preciosas, 

Dia da Instituição do direito
e voto da mulher

Primeira Turma tem 
sessão adiada

Quarta Turma muda 
horário da sessão

Título do Garoto e Garota Aprendiz em disputa

O presidente da Primeira Turma, 
desembargador federal José Maria 
Lucena, comunica que não haverá 
sessão ordinária hoje, 3/11. Os pro-
cessos que seriam julgados  nesta 
data ficam adiados para o dia 10. 
Também integram a Turma os de-
sembargadores federais Francisco 
Cavalcanti e Manoel Erhardt.

Excepcionalmente no dia 8/11, a 
Quarta Turma, composta pelos 
desembargadores  Edilson Nobre 
(presidente), Lázaro Guimarães e 
Margarida Cantarelli, fará sessão 
de julgamento às 9h.

que me incentivaram a seguir mais 
confiante nas minhas escolhas”. 
Na ocasião, foram selecionados as 
cinco moças e os cinco rapazes que 
disputarão, no dia 16/12, o título 
de Garoto e Garota Aprendiz 2011. 
A escolha se dá por voto secreto 
e será realizada por 96 estagiários, 
durante a festa de confraternização 
dos aprendizes. Os concorrentes 
são: Adélia Sampaio (Corregedoria), 
Brenda Vilela (Gab Desa Margarida 
Cantarelli), Bruna Monteiro (Ceri-

monial), Rayana Taís (Distribuição), 
Joyce Oliveira (Gab Des Marcelo 
Navarro), Bruno Cabral (SREEO), 
Fábio Lopes (Material e Patrimônio), 
Breno David (Distribuição), Alex 
Rafael (Gab Des Vladimir Carvalho) 
e Alisson Jorge (SREEO). 

Kely Cristina Limeira da Silva
Secretaria Judiciária

Uma militante do meio ambiente

xa Econômica Federal e do Banco 
do Brasil. Para saber em que banco 
será depositado o valor das RPVs e 
a data exata em que o crédito estará 
disponível para saque, basta acessar 
a página do TRF5 na internet (www.
trf5.jus.br) ou ligar para a Subse-
cretaria de Precatórios do Tribunal 
(3425.9516/9518) e fazer a consulta 
pelo número da RPV ou pelo núme-
ro do processo originário do bene-
ficiário. 


