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Doação de mais de oito toneladas de 
papel beneficia pessoas carentes

Campanha para ampliar estoque de sangue 

Inscrições abertas 
para o IX Prêmio 
AMB de Jornalismo

CJF libera mais de 
R$ 415 milhões 
em RPVs

ais de oito toneladas de 
papel triturado no ano 
passado pelo Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 foram destinadas à Or-
ganização Não Governamental 
Moradia e Cidadania. A ONG 
atua na promoção de educação 
digital, alfabetização de jovens 
e adultos, concessão de micro-
crédito, construção de casas para 
pessoas de baixa renda, mecenato, 
ações emergenciais (como doa-
ções de diversos materiais), proje-
tos de capacitação profissional e 
geração de renda. 

Comunidade do Pilar – O TRF5, 
em parceria com a Prefeitura do 
Recife, SESI, Secretarias de Defesa 
Social e de Cultura, apoia o Proje-
to Comunidade do Pilar, que via-
biliza a prática esportiva, cultural 
e de lazer para crianças e adoles-

centes da comunidade. De acordo 
com a ONG, nesse projeto são 
trabalhados valores como discipli-
na, autoestima, companheirismo 
e trabalho em equipe, através do 
esporte. O Tribunal também é par-
ceiro no Projeto Agente Ambien-
tal, que tem como foco arrecadar 
papéis inservíveis das empresas e 
entidades, com o objetivo de se-
rem comercializados. Os recursos 
obtidos com as vendas desses ma-
teriais são aplicados integralmente 
nos projetos realizados pela ONG, 
beneficiando comunidades em 
situação de vulnerabilidade social.

“Não importa o ritmo que corre 
em suas veias, mas a solidarie-
dade que existe em você”. Com 
este slogan, o Hemope realiza 
campanha de sensibilização 
junto aos doadores para repor o 
estoque e assegurar a demanda 
transfusicional no período car-
navalesco. A campanha, lançada 

na manhã de ontem, segue até o 
próximo dia 8 e pretende ampliar 
entre 30 e 40% as doações em 
preparação para o carnaval. Qual-
quer pessoa entre 18 e 65 anos, 
que pese mais de 50 quilos, goze 
de boa saúde e que não tenha 
ingerido bebida alcoólica nas últi-
mas 24 horas pode fazer a doação 

de sangue 
em qual-
quer uma 
das uni-
dades do 
Hemope, 
da capital 
e do inte-
rior.

Na última sexta-feira, o presiden-
te do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), ministro Felix Fischer, liberou 
aos tribunais regionais federais 
(TRFs), limites financeiros no va-
lor de R$ 415.848.835,75 relativos 
às Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs), autuadas em dezembro de 
2012. O montante deverá benefi-
ciar 39.261 pessoas em todo país. 
Do total geral, R$ 271.007.059,86 
correspondem a processos previ-
denciários – revisões de aposenta-
dorias, pensões e outros benefícios.

A Associação dos Magistrados do 
Brasil (AMB) está com inscrições 
abertas para o IX Prêmio AMB de 
Jornalismo, que nesta edição ho-
menageia o ministro Evandro Lins 
e Silva (renomado jurista piauien-
se). Podem concorrer trabalhos 
relacionados à Magistratura, ao 
Judiciário e à Justiça cidadã.  Os 
vencedores serão contemplados 
com diplomas, troféus, passagens 
aéreas e hospedagem completa, 
com direito a acompanhantes, 
para destinos nacionais e interna-
cionais. As inscrições podem ser 
efetuadas até o dia 28 de feverei-
ro, pelo site www.amb.com.br.

A cada 15 dias, os conselheiros 
reúnem-se na Sala de Reuni-
ões, no 15º andar. O Conselho 
é composto pelo presidente e 
vice-presidente do TRF5, de-
sembargadores federais Paulo 
Roberto de Oliveira Lima e Ro-
gério Fialho, respectivamente, e, 
também, pelo decano, desem-
bargador federal Lázaro Guima-
rães, pelo corregedor regional, 
desembargador federal Vladimir 

Carvalho, pelo coordenador dos 
Juizados Especiais Federais, de-
sembargador Geraldo Apoliano 
e pelos presidentes das Turmas, 
desembargadores federais José 
Maria Lucena (Primeira), Fran-
cisco Wildo (Segunda), Geraldo 
Apoliano (Terceira) e Edilson No-
bre (Quarta). A reunião é secreta-
riada pelo Diretor-Geral, Marcos 
Netto, com o auxílio do Diretor 
de Pessoal, Onaldo Mangueira.

Conselho de Administração se reúne hoje


