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

de Janeiro24 a 27

Edição nº 2319
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos:  Juliana Galvão e  

Marcos Costa 

O

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Aniversariantes

TRF5 promoveu reunião sobre o sistema 
AJG Nacional
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Nesta segunda-feira (27/01), o 
restaurante O Porto (da rede 
ProDieta) inicia suas atividades 
no TRF5. O restaurante fun-
cionará de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 18h30, com 
um cardápio bastante variado 
para agradar a todos os gostos. 
Além dos tradicionais pratos 
quentes e frios, o cliente terá, 

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região-TRF5 informa que, a partir 
do dia 10 de fevereiro, efetuará 
o pagamento das Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs), autuadas 
em novembro e dezembro/2013. 
De acordo com a  Subsecreta-
ria de Precatórios , o pagamento 
corresponde às RPVs situadas no 
intervalo sequencial entre os nú-
meros 1.029.413 e 1.058.999. O 
TRF5 comunica, ainda, que o novo 
cronograma de pagamento foi 
disponibilizado no portal www.trf5.
jus.br/rpvprecatorio e na movimen-
tação processual dos respectivos 
requisitórios.

Para auxiliar as crianças da enfermaria de 
oncologia do Hospital Osvaldo Cruz, o 
Núcleo de Assistência à Saúde (NAS) está 
recebendo doações de material descar-
tado, a exemplo de bijuterias e relógios 
quebrados, fivelas de cintos, entre outros 
objetos. De acordo com a dermatologista 
Fabiana Thais Kovacs, o material doado será utilizado na terapia lúdi-
ca dos pacientes da enfermaria de oncologia. “Além de praticar a soli-
dariedade, quem doar ainda ganha um filtro solar de brinde do NAS”, 
garante a servidora.

ainda, a opção diária 
de cardápio light e de 
um balcão variado de 
comida japonesa (sushi, 
sashimi, etc). De acor-
do com o empresário 
Arthur Lobo, o empre-
endimento também 
vai oferecer serviços 
de lanchonete, a par-

tir das 9h, com 
diversos tipos 
de sanduíches, 
sucos especiais 
(desintoxicantes 
e antioxidantes), 
além de cafete-
ria (em parce-
ria com a rede 
Delta).

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região -TRF5 promoveu, 

na última quarta-feira (22/01), 
reunião com o grupo de trabalho 
sobre Assistência Judiciária Gratui-
ta na Justiça Federal 
(AJG). O objetivo foi 
definir estratégias de 
implantação da ver-
são nacional do AJG 
na 5ª Região. Coorde-
nada pelo juiz federal 
Sérgio Renato Tejada 
Garcia (4ª Região), a 
reunião contou com 

a participação de 
representantes do 
TRF5, das seções 
judiciárias da 5ª Re-
gião, da 1ª e da 4ª 
regiões. Na quinta-
-feira (23) e nesta 

sexta-feira (24), a equipe de ges-
tão técnica e o grupo de trabalho 
da Assistência Judiciária Gratuita 
da Justiça Federal da 4ª Região 
ministraram um treinamento sobre 
o AJG para os servidores das áreas 
administrativa e financeira e das 
varas federais.

Os servidores do TRF5 devem ficar 
atentos ao prazo para a realização 
do recadastramento biométrico. 
Os eleitores devem agendar seu 
atendimento através do site www.
tre-pe.jus.br ou pelo telefone (81) 
3194-9400. De acordo com o 
Tribunal Regional Eleitoral de Per-
nambuco (TRE/PE), o prazo para o 
recadastramento no município do 
Recife é março deste ano.


