
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó, Tayza Lima e Suzan Vitorino 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Março
de8Edição nº 1883

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão, Marcos Costa 
e  Paulo de Sá Vieira

Aniversariantes

QUINTA

A

Juiz Federal 
MarceloHonorato
SJPE – Caruaru

Ana Carolina Priori B. Cavalcanti
Subsecretaria do Plenário / Revista
Amanda Kelle Lima de Aguiar
Gab. Des. Federal Francisco Wildo
Aldenice Lima da Silva 
SOSERVI – Limpeza
Jafé Antônio da Silva
INTERFORT - Segurança

Dia Internacional da Mulher

partir de hoje, mais 
de R$ 72 milhões 
estarão disponíveis 

para os 18.949 beneficiados 
com o pagamento de Re-
quisições de Pequeno Valor 
(RPVs) na 5ª Região. De 
acordo com a Subsecretaria 
de Precatórios do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
o montante liberado corresponde 
às RPVs autuadas em fevereiro. 
O estado com mais favorecidos é 
o de Alagoas, que totaliza 5.632 
beneficiários, seguido do Ceará. 
Porém, em relação ao valor total 
pago, o Ceará é responsável pelo 
maior montante: R$ 21.613.203,43. 
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 saber em que banco 
será depositado o valor das RPVs 
e a data exata em que o crédito 
estará disponível para saque, bas-

TRF5 libera pagamento 
de RPVs

ta acessar o Portal do TRF5 (www.
trf5.jus.br) e fazer a consulta pelo 
número da RPV ou pelo número 
do processo originário.

As mulheres que fazem 
o Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região têm 
um encontro marcado 
hoje, quando se come-
mora o Dia Internacional 
da Mulher. Logo mais, às 
16h, na Sala das Turmas, 
uma tarde de informa-
ção e confraternização, 
com a realização da palestra 
“Como deixar minha pele mais 

bonita? Procedimentos 
estéticos em Dermato-
logia”, ministrada pela 
Dra. Fabiana Kovacs, do 
Núcleo de Assistência 
à Saúde (NAS). Em se-
guida, será servido um 
lanche em comemora-
ção a data. A Associação 
dos Servidores da Justiça 

Federal (Asserjufe) também distri-
buirá rosas para as mulheres.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) ainda tem boa parte dos 
preservativos que foram disponibi-
lizados desde o Carnaval. Para ga-
rantir a sua cartela, basta procurar 
o NAS, no horário das 9h às 19h. 
Os preservativos foram disponibi-
lizados para o TRF5 pela Secretaria 
de Saúde do Estado.

Dia Internacional da Mulher 
é comemorado no TRF5

Preservativos

Margarida Cantarelli sintetiza o espírito desbravador da mulher
Pioneira e única mulher, até o momento, 
a ingressar e presidir (biênio 2003-2005) 
o TRF5, a desembargadora federal Mar-
garida Cantarelli tem uma carreira mar-
cada pela dedicação ao Direito, à Edu-
cação e à Cultura. Doutora em Direito 
Internacional Público pela UFPE, a sua 
trajetória profissional é motivo de orgu-
lho e exemplo para a mulher brasileira: 
exerceu diversas funções no Ministério 
Público, no Judiciário e nas esferas mu-
nicipal, estadual e federal do Poder Exe-

cutivo. Desbravadora, suas conquistas se 
devem a uma personalidade que soma 
competência, afabilidade, simplicidade, 
firmeza e compromisso com o patrimô-
nio público. Não à toa, Margarida Canta-
relli preside um emblema da proteção da 
história e da cultura do povo pernambu-
cano, o Instituto Arqueológico, Histórico 
e Geográfico Pernambucano (IAHGP), e 
foi eleita imortal da 
Academia Pernam-
bucana de Letras.

A ConJur Editorial lançou ontem (7) 
o Anuário da Justiça Federal 2012 
na sede do TRF4, em Porto Alegre 
(RS). A obra, intitulada “Entre o ci-
dadão e o Estado”, mostra o funcio-
namento dos cinco Tribunais Regio-
nais Federais do país e revela perfis, 
dados biográficos e posicionamen-
tos sobre temas jurídicos de todos 
os desembargadores federais do 
País. A publicação também elegeu 
as dez decisões mais relevantes de 
cada TRF em 2011. O Anuário está 
à venda no portal da Conjur (www.
conjur.com.br/loja) e será lançado, 
em breve, em outros tribunais. 

ConJur lança Anuário


