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A
TRF5 libera mais de 100 milhões em RPVs

de Junho9
SEGUNDA

Magistrados concluem curso de desenvolvimento 
gerencial

Dia Nacional da Imunização 

Terceira Turma se 
reúne amanhã

Luiz Alberto Gurgel participa de 
eventos em Brasília

Aniversariantes

Juiz Federal Temístoles 
Araújo Azevedo

SJPE

Hoje, 9 de junho, comemora-
-se o Dia Nacional da Imuniza-
ção. Ao contrário do que mui-
tos pensam, vacina não é um 
procedimento exclusivo para 
crianças. Adolescentes, adultos, 
gestantes e idosos são alvos de 
programas de vacinação, cujo 
objetivo é capacitar o sistema 
imunológico a se proteger con-
tra vários tipos de patologias, 
através do desenvolvimen-
to de anticorpos específicos. 

A Escola de Magistratura Fede-
ral da 5ª Região (Esmafe) realiza, 
hoje e amanhã (10/06), no Hotel 
Vila Rica, em Boa Viagem – Reci-
fe/PE, o último módulo do curso 
“Desenvolvimento Gerencial para 
Magistrados”. Neste módulo será 
abordado o tema “Máxima per-

formance na gestão de resultados”, 
cuja discussão será focada em ofe-
recer ferramentas que possibilitem 
aos magistrados gerenciar melhor o 
seu tempo, sua energia e os seus re-
sultados em busca de um desempe-
nho de alta performance. A capaci-
tação, que faz parte Plano Nacional 

partir de hoje (9/06), 
o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 

- TRF5 estará liberando o 
pagamento mais de R$ 100 
milhões em Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs).  
O montante vai beneficiar 
21.463 mil pessoas nos seis 
estados nordestinos que 
integram a 5ª Região da 
Justiça Federal (Pernambu-
co, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Alagoas e Ser-
gipe). Os recursos corres-
pondem ao pagamento de dívidas 
judiciais da União e de órgãos pú-

blicos federais, autuadas em maio 
de 2014, na maioria previdenciária, 

A Divisão da Terceira Turma lembra 
que a sessão ordinária de julga-
mento que seria realizada na quin-
ta-feira, dia 12, foi antecipada para 
amanhã, 10/6. A sessão ocorrerá, a 
partir das 14h, no Pleno do TRF5.

O desembarga-
dor federal Luiz 
Alberto Gurgel 
participa, hoje, às 
18h30, no Ple-
nário da Câmara 
Legislativa do 
Distrito Federal, 
da solenidade de 
outorga do Título 
de Cidadão Honorário de Brasília 
ao ministro José Augusto Delga-
do. O homenageado é ministro 

cujo valor não ultrapas-
sa o correspondente a 
60 salários mínimos por 
benefício. As RPVs estão 
situadas no intervalo se-
quencial entre os núme-
ros 1.105.210 a 1.121.905. 
Para receber, os benefi-
ciários das RPVs localiza-
das nos intervalos entre 
os números 1.105.210 a 
1.109.692 devem se di-
rigir a uma agência da 
Caixa Econômica Federal; 
já os dos intervalos de 

1.109.693 a 1.121.905, a um do 
Banco do Brasil.

de Aperfeiçoamento e Pesquisa 
para Juízes Federais (PNA), foi di-
vidida em três módulos: “Lideran-
do Equipes de Alto Desempenho”; 
“Inteligência emocional e gestão 
de conflitos”; e “Máxima perfor-
mance na gestão de resultados”, 
totalizando 48 horas/aula.

Para cada faixa etária existe um 
cronograma de vacinas, esta-
belecido a partir da análise epi-
demiológica das doenças imu-
nopreveníveis. Adultos e idosos, 
por exemplo, devem estar imuni-
zados contra hepatite B, difteria, 
tétano, sarampo, rubéola, ca-
xumba e, em alguns casos, febre 
amarela e influenza. Atualize seu 
calendário vacinal. Mais informa-
ções no Setor de Enfermagem 
do NAS, pelo ramal 9866.

aposentado do 
Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e 
já integrou o TRF5. 
Amanhã (10), Luiz 
Alberto prestigia a 
posse do ministro 
Gilmar Mendes 
no cargo de vice-
-presidente do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O 
evento acontece, às 19h, no Plená-
rio do TSE, em Brasília.


