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Aniversariantes

RPVs vão injetar quase R$ 100 milhões na 
economia regional 

partir de hoje, o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião estará liberando R$ 

99.653.478,60 milhões para pa-
gamento de Requisições de Pe-
queno Valor (RPVs), situadas no 
intervalo sequencial entre os 
números 1.158.354 e 1.174.534 e 
vão beneficiar 20.989 pessoas. O 
montante vai aquecer a economia 
nos seis estados que integram a 
Justiça Federal da 5ª Região. Desse 
total, o estado do Ceará obteve a 
maior quantia (R$ 26.264.226,52) 
e o maior número de beneficiários 
(6.016). Os recursos correspondem 

ao pagamento de dívi-
das judiciais da União e 
de órgãos públicos fede-
rais, autuadas em agosto 
2014, na maioria previ-
denciária, cujo valor não 
ultrapassa o correspon-
dente a 60 salários míni-
mos por benefício. Para 
receber, os beneficiários 
das RPVs localizadas nos 
intervalos 1.158.354 a 
1.166.570 devem se dirigir à Caixa 
Econômica Federal, e dos interva-
los 1.166.571 a 1.174.534, ao Ban-
co do Brasil, munidos dos seguin-

tes documentos: originais e cópias 
da RG (carteira de identidade), CPF 
e comprovante de residência (con-
ta de água, luz ou telefone).

O TRF5 e a Esmafe realizam, hoje 
e amanhã, o terceiro e último mó-
dulo do curso “Desenvolvimento 
Gerencial para Magistrados”. A 
capacitação reúne 20 magistra-
dos, na maioria juízes federais 
substitutos recém-empossados, 
com objetivos de fortalecer a 
cultura gerencial participativa e 

inovadora, agregar novos conhe-
cimentos e despertar novas ideias 
voltadas para o gerenciamento 
mais eficiente. Nesse módulo, 
será avaliado e discutido o tema 
“Máxima performance na gestão 
de resultados”. O curso acontece 
no Hotel Vila Rica, em Boa Via-
gem (Recife/PE), das 8h às 17h. 

Medicamen-
tos são, muitas 
vezes, caros. Por 
isso, nunca é 
demais lembrar 
a possibilidade 
de obtê-los de 
forma menos 
onerosa: antes 
de comprar seu 
remédio, procu-
re saber se ele consta em algum 
programa de bonificação. Existem 
laboratórios que oferecem des-
contos para garantir adesão ao 
tratamento. O SUS também for-

A Divisão da Quarta Turma infor-
ma que a sessão de julgamento 
desta terça-feira, dia 9/09, será 
realizada, excepcionalmente, na 
próxima quinta-feira, dia 11, às 
13h30, na Sala das Turmas Norte. 
O adiamento se dá por conta da 
posse do desembargador fede-
ral Luiz Alberto Gurgel de Faria 
no cargo de ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). 

A Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
promoveu, na semana passada, o 
debate “Igualdade, Discriminação 
e Concurso Público”, tema do livro 
do procurador Fábio Lins Lessa de 
Carvalho, que abordou os requisi-
tos de acesso aos cargos públicos 
no Brasil. Questões como gêne-
ro, raça, experiência e idade  são 
alguns dos pontos analisados na 
publicação, uma das primeiras a 
tratar sobre o assunto.

nece medicamen-
tos para doenças 
como hipertensão, 
diabetes, asma, 
hepatites, hemofi-
lia, esclerose múl-
tipla, anemia falci-
forme, HIV, câncer, 
psoríase, assim 
como para pacien-
tes em tratamento 

de hemodiálise. A distribuição de 
medicamentos pelo Governo é 
gratuita, mediante realização de 
consulta em unidades de saúde 
vinculadas ao SUS.


