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AniversariantesSEGUNDA

A

Homenagem às mães

Servidor é aprovado 
em concurso da AGU

Funcionários da 
SOSERVI celebram 
o Dia das Mães

Pagamento de Precatórios injeta mais 
de R$ 1 bilhão na economia regional
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Meio Ambiente
A reciclagem de papéis, vidros, 
plásticos e metais reduz a uti-
lização dos aterros sanitários. 

Os maiores beneficiados são o 
meio ambiente e a saúde da 

população.

Abolição da Escravatura

partir hoje, o Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

–TRF5 começa a liberar um total 
de R$ 1.121.549.027,30, para qui-
tação de precatórios alimentares 
do exercício de 2013. De acordo 
com a Subsecretaria de Precató-
rios, nos arquivos desta Corte não 
existem registros de pagamentos 
de uma soma tão vultosa no mes-
mo exercício financeiro, desde 
a criação do Tribunal, em 1989. 
Se comparado ao valor pago em 
2012, R$ 498.829.050,59, este ano 
houve um aumento de 110%. O 
montante dos recursos deverá 
beneficiar 20.067 pessoas nos 
seis estados nordestinos que 
integram a 5ª Região da Justi-
ça Federal. Serão pagos 11.029 
precatórios, situados no interva-
lo sequencial entre os números 
86142 e 97384. Para receber, as 
partes deverão se dirigir a qual-
quer agência da Caixa Econômica 
Federal ou do Banco do Brasil e 
apresentar originais e cópias do 
RG (carteira de identidade), CPF e 

comprovante de residência (con-
ta de água, luz ou telefone). Os 
valores estarão disponíveis em 

contas judiciais abertas em nome 
dos beneficiários. Confira os valo-
res por Estado:

Demonstrativo dos precatórios pagos em 2013 - alimentares
Estado Valor (R$) Requisitórios Beneficiados
Ceará 129.444.553,03 1.572 2.918

Rio Grande do Norte 40.897.564,36 432 594
Paraíba 34.330.826,52 404 523

Pernambuco 797.387.464,98 7.735 14.636
Alagoas 95.040.978,17 651 1.132
Sergipe 24.447.640,23 235 264

Total 1.121.549.027,29 11.029 20.067

Na manhã da última sexta-feira 
(10), aconteceu mais uma edição 
do projeto “Mães TRF”, criado há 
cinco anos para homenagear as 
mães que trabalham na Corte. O 
evento, uma parceria da Secreta-
ria Administrativa, do Núcleo de 
Cerimonial e Relações Públicas e 
do Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos, contou 
com uma palestra da jornalista e 

cerimonialista 
Carmen Peixoto, 
sobre “Relações 
Sociais”. No iní-
cio da palestra, a 
desembargadora 
federal Margari-
da Canterelli foi homenageada com 
um buquê, representando todas as 
mães ali presentes. A palestrante 
abordou, de forma simples e com 

várias demons-
trações, assun-
tos relacionados 
à inteligência 
emocional e a 
formas de criar 
hábitos para 

incorporar a etiqueta social no dia 
a dia. Além da palestra, o Dia das 
Mães foi festejado com um lanche 
especial e sorteios de brindes.

Os funcionários da SOSERVI, 
que prestam serviço ao TRF5, se 
reuniram, na última sexta-feira, 
em um almoço festivo para ce-
lebrar o Dia das Mães. Segundo 
a funcionária Vera Lúcia, o al-
moço é realizado todos os anos 
para comemorar a data. “Sem-
pre nos reunimos, não somente 
para o Dia das Mães, mas tam-
bém no Natal, Ano Novo e São 
João”. Cada funcionário traz um 
prato, com direito a sobreme-
sa. “Festejamos os aniversários 
também, todos juntos.”, acres-
centa Vera Lúcia.

O servidor Rodrigo Maia da Fon-
te, lotado no Gabinete do de-
sembargador federal Luiz Alberto 
Gurgel, foi aprovado no concurso 
público da Advocacia Geral da 
União (AGU). Técnico judiciário do 
TRF5 há dois anos, Rodrigo assu-
mirá na AGU o cargo de advoga-
do da União.


