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Esmafe5 reúne artigos para
próxima edição.

Durante o Car-
naval e o verão, é
preciso ter cuidado
com os excessos, prin-
cipalmente quanto ao uso
de bebidas alcoólicas e à
desidratação causada pelo
calor e atividades físicas. Evi-
te alimentos de procedência du-
vidosa, tome bastante líquido e
faça opções por alimentos sau-
dáveis, como frutas, saladas e
grelhados.

Fonte: Vida Saudável

Pagamento de RPVs em 2007 injeta mais de
R$ 523 milhões nos seis Estados da Região

Durante o exercício de 2007, o TRF5 li-
berou o pagamento de mais de meio bi-
lhão de reais em Requisições de Peque-
no Valor (RPVs), nos seis Estados nor-
destinos que tem abrangência (Pernam-
buco, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Ceará, Alagoas e Sergipe). O montante
representa um acréscimo de 15,4% em
relação aos recursos liberados em 2006
e fazem parte do relatório estatístico con-
cluído pela Secretaria Judiciária do
TRF5. Além de representar um incre-
mento de R$ 523 milhões na economia
regional, os dados comparativos em rela-
ção ao ano anterior são ainda mais positi-
vos quando se verifica um acréscimo de
49,7% no volume de requisitórios e de

Estágio de nível médio
no período da tarde
A partir deste mês, o expediente dos es-
tagiários de nível médio passará a ser de
segunda à sexta-feira, no período da tar-
de. A mudança possibilita aos estagiários
estudar no turno da manhã. Além de ter
um ensino de melhor qualidade, o horário
da manhã oferece mais segurança nas
escolas públicas.

Metade da gratificação
natalina sai em janeiro
Por orientação do Conselho de Justiça
Federal (CJF), o TRF5 irá pagar 50% de
antecipação da gratificação natalina no
mês de janeiro. A determinação será es-
tendida a todos os servidores do Conse-
lho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus,
independentemente do mês de férias es-
colhido. Outras informações: 9345/9347.

Faculdade concede
desconto a servidores
Os servidores do TRF5 e dependentes
têm descontos de 20% nos cursos de
Direito, Relações Internacionais e
Arquitetura e Urbanismo oferecidos pela
Faculdade Damas. As inscrições para o
processo seletivo de 2008 estão abertas
até sábado. Informações: 3426.5026 e
www.faculdadedamas.edu.br.

60,2% no número de pessoas
beneficiadas. As RPVs pagas
passaram de 53.999 (2006)
para 80.875, enquanto os bene-
ficiários subiram de 102.767
(2006) para 164.692 cidadãos.
De acordo com a diretora da
Divisão de Precatórios do
TRF5, Elisabeth Lôbo, “a partir
do dia 11 de fevereiro de
2008, está prevista a libera-
ção de mais um lote de requi-
sições, situadas no intervalo
entre os nºs 220.802 e 225.638, mais as
de número 201.504 e 219.659, que tota-
lizam mais de R$ 39,2 milhões”.  Mais in-
formações pelo número 0300 788 1048.


