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Vídeos do TRF5

Vacinação contra HPV e Herpes Zoster será tema de palestra

Palestra aborda
leis de trânsito

de Agosto

QUARTA

Portal Vida
Previdenciária

TRF5 paga mais de 
R$ 155 milhões

Requisições de Pequeno Valor (RPVs)

Ariana Calheiros de Oliveira
Soservi - SMP

Aniversariantes
Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 libera, a 
partir da próxima segunda (8/08), o pagamento das Re-

quisições de Pequeno Valor (RPVs) autuadas no mês de junho. 
Serão pagos R$ 155.685.372,64, para 25.850 beneficiários dos 
seis estados que compõem a 5ª Região – Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe. O montante 
supera o valor pago no mês passado, que foi de mais de R$ 
110 milhões. O estado com o maior valor depositado foi o Ce-
ará: R$ 40.332.195,68, a serem entregues a 7.410 beneficiários. 
Pagamento – O pagamento dos valores continua a ser feito, 
exclusivamente, pela Caixa Econômica Federal. Para receber, 
os beneficiários precisam apresentar os originais com cópias 
dos documentos de identidade e CPF, além de um compro-
vante de residência.

Na próxima segunda (8/08), às 15h, 
na Sala das Turmas Sul, o médi-
co Francisco Frazão, especialista 
em imunização, palestrará sobre a 
prevenção contra o Papiloma Vírus 
Humano - HPV e a Herpes Zóster, 
uma infecção viral. A palestra tem 
cunho educativo e será realizada 
graças à parceria entre o Núcleo de 
Assistência à Saúde – NAS e a As-

sociação dos Servidores da Justiça 
Federal no Estado de Pernambuco 
– Asserjufe, que objetivam possi-
bilitar o acesso dos servidores à 
imunização a custos mais baixos. 
Dúvidas podem ser sanadas com 
a enfermeira Etelvina, a médica Fa-
biana Kovacs e a diretora do NAS, 
a dentista Degilane Chaves, pelos 
ramais 9866 ou 9296.

A Divisão de Comunicação 
Social do TRF5 disponibili-
zou a visualização, de forma 
mais rápida, dos vídeos pro-
duzidos pelo setor. Entre as 
ações registradas, os 25 anos 
do TRF5, com a retrospec-
tiva contada e cantada pela 
servidora Lisiane Ramalho. 
Os dois mais recentes têm como 
mote a abertura do bicicletário. 
Para conferir todos os vídeos, 
basta acessar a Intranet e clicar na 

A Subsecretaria de Apoio Especial 
do TRF5 e o Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos 
(NDRH) do Tribunal promovem, 
hoje, às 14h, na Sala das Turmas 
Sul, uma palestra sobre “Legislação 
de Trânsito e suas atualizações”. Os 
palestrantes são os integrantes do 
Batalhão de Trânsito da Polícia Mili-
tar de Pernambuco (PMPE), sargen-
to Silveira e soldado Kelly. O tema é 
de interesse não apenas dos agen-
tes de segurança que trabalham no 
Tribunal, uma vez que, recentemen-
te, foi introduzida uma mudança na 
legislação, que torna obrigatório o 
uso de faróis acesos durante o dia 
nas rodovias estaduais e federais.

A fim de facilitar a vida dos usuá-
rios do Programa Vida Previden-
ciária da Funpresp-Jud, foi criado 
um portal exclusivo, que fornece 
dicas e orientações. A nova plata-
forma está disponível para acesso 
em computadores, tablets e smar-
tphones, no intuito de alcançar 
mais usuários, promovendo temas 
como orçamento doméstico, inves-
timentos e previdência. No portal, 
além de outras funcionalidades, 
o visitante pode fazer simulações 
voltadas para a administração de 
recursos e formação de poupança. 
O Vida Previdenciária está disponí-
vel em www.funprespjud.com.br, na 
aba “Como planejar meu futuro?”.

área “Comunicação Social/Audio-
visual”. Os vídeos podem ser vi-
sualizados por meio do Windows 
Media Play ou similar.


