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QUINTA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Juiz Federal
Gustavo Mazzocchi
SJPE

Cláudia da Costa Coutinho Salgues
Informática

Maria Anunciada Queiroz Penha
Segunda Turma

Larisse Gomes L Nunes Novaes
Distribuição

Nadégida de Lemos Racine Borges
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante

Hélio Heleodoro da Silva
VIP Segurança

José Nilo Jacinto da Silva
Soservi

Dia Nacional do Futebol

As pessoas interessa-
das em obter informa-
ções sobre pagamen-
tos de Requisições de
Pequeno Valor (RPVs)
e Precatórios, nos seis
Estados da 5ª Região,

podem recorrer ao 0800.702.90.77. A
ligação é gratuita e o usuário poderá
efetuar sua pesquisa pelo número do
CPF ou número do processo de origem.
O Disque RPV-Precatórios proporciona
maior agilidade no acesso a informações
sobre o andamento e pagamento dos

requisitórios. O atendimento eletrônico
funciona 24h/dia. Caso ainda não haja
previsão para pagamento do processo
em questão, uma atendente esclarece as
dúvidas do usuário, tais como prazo de
pagamento e procedimentos a serem
efetuados. O atendimento personalizado
está disponível de segunda à sexta-feira,
das 8h às 18h. De acordo com a diretora
da Divisão de Precatórios do TRF5,
Elisabeth Lôbo, o Disk-RPV realiza uma
média de trezentos atendimentos por dia
e, em períodos de pagamento, a procura
é bem maior.

Atendimento eletrônico agiliza
informações sobre RPVs e precatórios Mais um servidor do TRF5 foi

contemplado pelo consórcio
imobiliário da Caixa Econômica
Federal. Wolney Mororó,
servidor da Comunicação
Social, acaba de ser sorteado
com a carta de crédito para
realizar o sonho da casa
própria. Agora, são sete os
contemplados  no TRF pelo
consórcio, dois por sorteio e
cinco através de lance.
Outras informações podem
ser obtidas com Diogo ou Paiva, pelos
telefones 3424.2358/4714.

Até o dia 10 de agosto, estão abertas
as inscrições para a 8ª Mostra
Nacional de Trabalhos da Qualidade
do Judiciário – Estratégia e Gestão,
que acontecerá de 7 a 9 de novembro.
O evento é organizado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), com o
objetivo de selecionar trabalhos que
apresentem experiências bem
sucedidas de gestão. Os concorrentes

deverão seguir as orientações do
regulamento, que limita o
número de inscritos e
está disponível no site
www.justicafederal.gov.br.
Os interessados
devem enviar os
trabalhos para o e-
mail
8mostra@stj.gov.br.

Mostra da Qualidade inscreve até 10 de agosto

Consórcio imobiliário
beneficia servidores

A Faculdade Marista oferece aos
servidores do TRF5 e dependentes
descontos de 20 a 40% no valor das
mensalidades. As inscrições para o
vestibular estão abertas até sexta-feira e
podem ser feitas pela internet. As provas
serão realizadas no próximo sábado (21
de julho). Informações: 4009.7777 ou
www.faculdademarista.com.br

Faculdade concede
desconto a servidor
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O Centro Cultural
Judaico de Pernam-
buco apresenta a ex-
posição fotográfica “A his-
tória através do olhar”, que
retrata a presença judaico-
holandesa no Recife. A mostra
acontece no prédio da Sina-
goga Kahal Zur Israel, Bairro do
Recife. O espaço
fica aberto de ter-
ça à sexta-feira,
das 9h às 17h, e
aos sábados e
domingos, das
15h às 19h.

Brasília sedia Encontro da TV Justiça.


