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Edição nº 63

Perfil
Estão prorrogadas até 15 de setembro
as inscrições para o concurso de
monografia pro-
movido pelo TRF/
5ª, sobre o tema
“O Papel Social da
Justiça Federal:
Garantia de Cida-
dania”. O concur-
so é alusivo aos
15 anos desta
Corte.Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

Maria Alice
Giodano

Classificados
Vendo Fiat Uno Azul 96 em

excelente estado de conser-
vação. Tratar com Ildete nos

ramais 9541 ou 9543

Paraibano de João Pessoa, José De-
móclitos Silvino da Silva ingressou no
TRF como servidor requisitado pelo en-
tão presidente desta Corte, desembar-
gador federal Ridalvo Costa. Ex-cabo
da Polícia Militar, Demóclitos atuou no
Gabinete Civil do Governo do Estado

da Paraíba, durante
dez anos, e agora está
lotado no Gabinete da
Presidência desta
Corte. Nas horas va-
gas, joga futebol com
os amigos.

Cynthia Mariana Silva
Almeida
Gab. Des. Ridalvo Costa

Servidores do TRF que estejam
às voltas com possíveis proble-
mas de manutenção das instala-
ções físicas do edifício-sede e
anexos dispõem agora de uma
Central de Atendimento criada pela
Subsecretaria de Apoio e Adminis-
tração Predial (SAAP), justamente
com esse fim. De acordo com a
diretora da SAAP Conceição
Albuquerque, a Central está prepa-
rada para atender imediatamente a
essas solicitações. Qualquer pro-
blema deve ser comunicado a
Sônia Lima, através dos ramais
9414 ou 9462.

SAAP instala
Central de
Atendimento

A partir deste mês, o TRF/5ª passa
a pagar os Requisitórios de Peque-
no Valor (RPVs) de Pernambuco
em todas as agências da Caixa no
Estado. A medida tem por objetivo
facilitar o acesso dos beneficiários
que moram em outros municípios
pernambucanos. Neste mês serão
pagos R$ 22,9 milhões na Região
(do Ceará a Sergipe), sendo que
R$ 6,7 milhões correspondem aos
pagamentos em Pernambuco, be-
neficiando 1.170 pessoas em todo
o Estado. Para o próximo mês, a
expectativa é que sejam pagos
mais R$ 27,9 milhões, dos quais
9,8 milhões de reais serão destina-
dos a 1.324 beneficiários só em
Pernambuco. De acordo com a
diretora da Divisão de Precatórios
do TRF/5ª, Maria Tereza Della San-
ta, a descentralização de pagamen-
to dos RPVs será estendida aos ou-
tros cinco Estados da 5ª Região
(Ceará, Rio Grande do Norte,

Paraíba, Alagoas
e Sergipe) ainda
neste ano. Qual-
quer dúvida pode
ser esclarecida
através do
Disk RPV:
08007029070.

Pagamento de RPV
é descentralizado
em Pernambuco

Os desembargadores federais Ridalvo
Costa, José Maria Lucena e Geraldo
Apoliano, que integram a Turma de Féri-
as do TRF/5ª Região, julgarão na tarde
de hoje o pedido de liminar no agravo de
instrumento em ação civil pública
impetrado pela Agência Nacional de Saú-
de (ANS), contra a suspensão do progra-
ma do Governo Federal de migração dos
planos de saúde, para os contratos firma-
dos até 31 de dezembro de 1998. O re-
curso deu entrada na tarde da última
quarta-feira e foi distribuído para o
desembargador federal Ridalvo Costa
que resolveu levá-lo ao julgamento da
Turma de Férias nesta quarta-feira. No
recurso, a ANS pede a reforma da deci-
são do juiz federal Roberto Wanderley

Nogueira, da 1ª Vara Fe-
deral em Pernambuco,
que suspendera o pro-
grama de adaptação de
contratos de plano de
saúde a pedido da Asso-
ciação de Defesa dos

Usuários
de Pla-
nos de
Saúde
de
Pernam-
buco.

Turma de Férias do
TRF julgará hoje
recurso da ANS

Panqueca de carneEscalope
Moqueca de peixe

Filé de peito na chapaBolinho de peixe
Bolinho de bacalhau

Pratos do Dia

Espaço para Festas Infantis
Estripulia, na Estrada do En-

canamento, com discoteca,
palco e diversos brinquedos.

Fone: 9147.9381
Valda


