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Durante o ano de 2007, o TRF 5ª Região
liberou o pagamento de mais de meio bilhão
de reais em RPVs.
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Evite ficar parado.
Caminhe mais, suba
escadas em vez de
usar o elevador. Abando-
ne ou diminua o consu-
mo de bebidas alcoólicas
e  procure levar os proble-
mas do dia-a-dia de maneira
mais tranqüila. Mantenha o
peso,
através
de uma
alimen-
tação
saudá-
vel, e
diminua
o con-
sumo
do sal.

Fonte: Ministério da Saúde

TRF5 publica edital para eliminação
de processos
O TRF5 publicou, na última quarta-feira,
o quinto edital de eliminação de 2007
dos processos com temporalidade cum-
prida, em atendimento às determinações
contidas nas Resoluções do Conselho
da Justiça Federal (CJF) nºs 217/1999,
359 e 393/2004. Neste edital foram lista-
dos 7.142 processos que somados aos
documentos indicados nos quatro editais
anteriores, publicados em outubro e no-
vembro do ano passado,  totalizaram
23.387 processos. O material será frag-
mentado e entregue para reciclagem à
ONG Moradia e Cidadania. A eliminação
dos processos vai gerar maior espaço fí-
sico, que será destinado ao arquivamen-

to dos processos de guarda permanente.
Os processos finalizados cumpriram o
prazo de guarda temporária de arquiva-
mento e a relação encontra-se na Secre-
taria Judiciária, nas Turmas, no Protocolo,
no Setor de Arquivos do TRF5, no site
do Tribunal (www.trf5.gov.br) e no portal da
Justiça Federal (www.justicafederal.gov.br).
Os interessados em preservar o proces-
so original devem requerer a documenta-
ção à Comissão de Avaliação do TRF5.

Vacina contra febre
amarela
Quem precisar de imunização contra a
febre amarela pode procurar os postos
de saúde de Casa Amarela, Bomba do
Hemetério, Beberibe, Santo Amaro e Ma-
dalena.  De acordo com a DAMS, deverá
tomar a dose da vacina com antecedên-
cia mínima de 15 dias todo servidor que
for viajar para áreas de risco, a exemplo
de Brasília/DF. A vacina é gratuita, válida
por 10 anos. Informações: 9295.

Metade da gratificação
natalina sai na folha de
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.

Habeas Copos faz
carnaval em Olinda
Ao som da orquestra do Maestro
Carlos e da Banda Sacolejo, o
bloco carnavalesco Habeas Co-
pos, da Associação dos Servi-
dores da Justiça Federal de
Pernambuco (Asserjufe-PE), vai
arrastar os foliões pelas ladei-
ras de Olinda. A concentração
do bloco acontece no dia 31 de
janeiro, a partir das 21h, defron-
te ao Mercado Eufrásio Barbo-
sa, em Olinda. Os foliões po-
dem adquirir a camisa com
Cristiane, na sede
da Asserjufe
(16º andar).
Informações:
9581.


