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Aniversários de
Recife e Olinda
Dia do Bibliotecário

Mais de R4 40 milhões
passarão a circular na
economia regional com o
pagamento de
Requisições de Pequeno
Valor (RPVs). O montante
começou a ser liberado
pelo Tribunal Regional
Federal da 5ª Região
(TRF5) no início desta
semana. De acordo com
a Divisão de Precatórios,
os valores referem-se às
RPVs situadas na
seqüencial de 225.639 a

TRF5 injeta mais de R$ 40 milhões
em RPVs na economia regional

Uma boa notícia para os servido-
res usuários do Plano de Saúde
da SulAmérica: não haverá rea-
juste nas mensalidades até o
mês de agosto. Além disso, a
operadora está concedendo
desconto de 2% sobre os valo-
res atuais, também até agosto.
O trabalho de conscientização
desenvolvido junto aos
usuários do SulAmerica Saúde,
no TRF5, foi determinante na
negociação de renovação do contrato
sem custos para os servidores, por mais
um ano, entre a operadora e o Tribunal.

TRF5 renova
contrato com a
SulAmérica

230.606, além das
161.628 e 202.052. Os
pagamentos beneficiarão
11.786 pessoas nos seis
Estados da 5ª Região
(Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte,
Ceará, Alagoas e
Sergipe). Os valores
estarão disponíveis nas
agencias da Caixa
Econômica Federal
(CEF), em conta corrente
aberta em nome do
beneficiário.

A Subsecretaria de Material e Patrimônio
(SMP) está recebendo muitos pedidos
para compra de materiais permanentes, a
exemplo de móveis e máquinas.
Entretanto, como o Orçamento Geral da
União ainda não foi aprovado, o TRF5
está temporariamente impossibilitado de
atender à demanda. A SMP informa que
quando a Lei entrar em vigor, as solicita-
ções já formalizadas serão atendidas.

Material permanente
tem compra suspensa

Para assegurar os benefícios de auxílio
pré-escolar, transporte e alimentação, os
servidores requisitados têm que apresen-
tar a declaração anual até 28 de março. O
documento e uma cópia do contracheque/
2008 devem ser enviados à Seção de Pro-
grama de Benefícios, através do malote. A
declaração deve informar que o servidor
não recebe os benefícios pelo órgão de
origem. Mais informações pelo 9864.

Requisitados devem
apresentar declaração As cidades-irmãs Re-

cife e Olinda comple-
tam, hoje, 471 e 473
anos, respectivamen-
te. Na capital pernam-
bucana, as comemo-
rações começam a
partir das 19h, no Mar-
co Zero, com o corte
do bolo de 471 quilos. A festa continua
com shows, ato cívico e apresentação

da frevioca e de 100
passistas da Escola
Municipal de Frevo
Maestro Fernando
Borges. Em Olinda, a
festa começa às 15h
com o desfile das
agremiações
carnavalescas pelo

Sítio Histórico com destino ao Alto da
Sé, além do tradicional corte do bolo.

Festas marcam o aniversário de Recife e Olinda

Os estagiários de nível superior têm
até o final deste mês para apresentar
o comprovante de matrícula/2008, no

setor de estágios do NDRH.
Informações com Nancy, 9835.
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Matrícula

Ao se preparar
para concurso, não
se deixe levar pelo
comodismo, seja seletivo
na pesquisa dos dados e
assuntos para estudo. Não
perca tempo, vá direto ao que
interessa. Tempo é sagrado.
Fonte: www.cursoparaconcursos.com.br

Novos juízes federais substitutos
tomam posse.


