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TERÇA

AniversariantesDia do Técnico de
Segurança do Trabalho

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Vânia Regina Pinto de Carvalho
Plenário

Tribunal inaugura Subseções no interior
de Pernambuco.

O TRF da 5ª Região  estará
liberando, a partir do dia 7
de dezembro, o pagamento
de R$ 47,5 milhões em Re-
quisições de Pequeno Valor
(RPVs), situadas no intervalo
seqüencial entre os núme-
ros 203.300 e 213.066,
além do nº 199.197. Os
RPVs são pagamentos judi-
ciais, na maioria previdenciá-
rios, cujo valor não ultrapassa o corres-
pondente a sessenta salários mínimos
por beneficiário. De acordo com a dire-
tora da Divisão de Precatórios do TRF5,

Elisabeth Lôbo, “os recursos
deverão beneficiar 20.932
pessoas nos seis Estados
que integram a 5ª Região da
Justiça Federal e o
pagamento será efetuado
em qualquer agência da
Caixa Econômica Federal”.
Maiores informações sobre o
pagamento dessas
requisições podem ser

obtidas pelo número 0800.702.90.77. A
ligação é gratuita e permite ao usuário
efetuar a pesquisa pelo número do CPF
ou do processo de origem.

Tribunal libera R$ 47,5 milhões em
RPVs nos Estados da 5ª Região

A Associação dos Servidores
da Justiça Federal em
Pernambuco (Asserjufe/PE)
realiza confraternização de
final de ano no dia 7 de
dezembro, na Usina Dois
Irmãos, em Apipucos. A festa será
animada pelo cantor Almir Rouche e
Orquestra Universal e tem início às 21h.

Confraternização
da Asserjufe

O servidor Jeová Belarmino de Lima (Primeira Turma) foi
selecionado para uma das 19 vagas de Conciliador da
15ª Vara do Juizado Especial Federal. Mais de 80
bacharéis em Direito participaram da disputa por cada
vaga, cujo processo seletivo ocorreu em setembro. O
trabalho voluntário terá duração de dois anos, servindo
como titularidade para concursos públicos.

Espaço do Servidor

Êxito merecido
Saúde Preventiva
Amanhã e sexta-feira, das 7h30 às 10h30, prossegue
o trabalho de saúde preventiva realizado pela DAMS
junto aos servidores do TRF5. Quem ainda não fez o
exame deve se dirigir ao foyer do Pleno e participar da
coleta de sangue para exames laboratoriais, aferição de
pressão arterial, peso e altura, além da entrega dos
questionários distribuídos pela DAMS. Posteriormente,
os servidores participantes da campanha receberão uma
camiseta. Informações: 9296.

Doação de sangue
O servidor Arnaldo Leite

(Informática) solicita doação de
qualquer tipo sangüíneo no Hemope,

em nome de sua irmã Riviera Leite
Falcão, internada no Hospital
Unimed II. Informações: 9388

A técnica judiciária Ariadna Carraro
Deon (Subseção Judiciária de

Cascavel/PR) deseja permutar com
servidor da 5ª Região. Contato: (45)
3225.4676, 3037.1288 e 9118.3050

ou sergioariadna@gmail.com ou
cassetadm@jfpr.gov.br.

Permuta


