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SEGUNDA

O

TRF5 vai liberar mais de R$ 147 milhões 
em RPVs

Concurso de juiz: TRF5 divulga na 
quinta-feira resultado provisório 

Enfam: reunião  
de coordenadores 
pedagógicos 

Desperdício 
de água
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Sara Lins Diniz
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Informática
Emanuel Xavier da Rocha
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Jardinagem

Audiência realizada em Março/2012

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região –TRF5 libera, a par-

tir do dia 8 de agosto, um mon-
tante superior a R$ 147 milhões 
com o pagamento de 17.664 Re-
quisições de Pequeno Valor (RPVs), 
que deverão beneficiar mais de 
31.801 mil pessoas nos seis Esta-
dos nordestinos que integram a 5ª 
Região. Desta vez, o estado com 
mais favorecidos é Pernambuco, 
que totaliza 9.529 beneficiários. 
O pagamento dessas requisições 
promove a distribuição de renda, 
beneficiando especialmente a po-
pulação mais carente, ao mesmo 
tempo em que aquece a economia 
regional. As RPVs estão situadas 
nos intervalos sequenciais entre os 
números 934.531 e 944.105 (Caixa 
Econômica) e do nº 944.106 até 
952.230 (Banco do Brasil) e se re-
ferem a dívidas judiciais da União 
e de órgãos públicos federais, cujo 
valor não ultrapassa o correspon-
dente a 60 salários mínimos por 
benefício.
Pagamento- Para receber, as par-

tes deverão se dirigir 
a qualquer agência 
da Caixa Econômica 
Federal ou do Banco 
do Brasil e apresentar 
os seguintes docu-
mentos: originais e 
cópias do RG (carteira 
de identidade), CPF e 
comprovante de resi-
dência (conta de água, luz ou te-
lefone). Os valores estarão dispo-

níveis em contas judiciais abertas 
em nome dos beneficiários.

Na próxima quinta-feira (1º de 
agosto), o Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região-TRF5 realiza 
Sessão Pública de divulgação do 
resultado provisório da primeira 
prova escrita (P2), do XII Concurso 
Público para Juiz Federal Substitu-
to. A lista contendo as notas dos 
292 candidatos que estão concor-
rendo, será anunciada pela Comis-
são Examinadora do Concurso, às 

10h, no Pleno desta Corte. 
O concurso destina-se a 
selecionar candidatos para o 
provimento de cargos vagos 
e de outros que surgirem 
durante a validade do certa-
me, garantindo-se a reserva de 5% 
do total de vagas destinadas aos 
portadores de deficiência. Para ser 
aprovado, o candidato será subme-
tido a uma prova objetiva seletiva, 

duas provas escritas, exames de 
sanidade física, mental e psicotéc-
nico, sindicância da vida pregressa 
e investigação social, uma prova 
oral e avaliação de títulos.

O Setor de Manutenção, da 
Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP), 
solicita aos servidores que 
comuniquem as possíveis irre-
gularidades encontradas nas 
torneiras dos banheiros, como 

o tempo 
de saída 
da água 
superior a 
8 segun-
dos.  De 
acordo 
com a 
SIAP, as 
torneiras 
possuem 
tempori-

zador para evitar o desperdício 
de água, e no caso de haver 
desregulagem é necessário 
providenciar o reparo o mais 
rápido possível. As irregulari-
dades devem ser comunicadas 
pelo ramal 9090. Coordenadores Pedagógicos das 

Escolas de Magistraturas Federais 
e Estaduais estarão reunidos, hoje 
e amanhã, na Escola Nacional de 
Formação e 
Aperfeiço-
amento de 
Magistrados 
(Enfam), em 
Brasília. O encontro tem o objetivo 
de promover a aproximação dos co-
ordenadores pedagógicos, além de 
discutir assuntos relacionados com 
as ações que serão implementadas 
este ano pela Enfam. No encontro, a 
Escola de Magistratura Federal da 5ª 
Região será representada pelo servi-
dor Luiz Albuquerque.


