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Aniversariantes

TERÇA

TRF5é o 

Alberto Pinto Lopes
Gab. Des. Edílson Nobre Júnior
Maria Eduarda Coutinho Vilaça
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
José Luiz Gonçalves dos Santos 
Soservi/Limpeza

você

Doação de Sangue

José 

Dia do Sertanejo

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, através da Subse-
cretaria de Precatórios, liberou, 
no mês de abril, mais de R$ 
39 milhões para o pagamento 
das Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs). O pagamento 
responde a 6.712 requisições, 
beneficiando 9.281 pessoas. 
O estado com mais favore-
cidos é o Ceará, que totaliza 
4.481 beneficiados. As RPVs 
estarão disponíveis a partir 
do 6º dia útil deste mês (9 de 
maio). Para receber os valores, 

TRF5 libera pagamento de RPVs
o beneficiário deve apresentar 
cópia do RG, CPF, junto com 
documentos originais, além de 
comprovante de residência, nas 
agências da Caixa Econômica 
Federal e do Banco do Brasil. 
Para saber em que banco será 
depositado o valor das RPVs e 
a data exata em que o crédito 
estará disponível para saque, 
basta acessar a página do TRF5 
na internet (www.trf5.jus.br) e 
fazer a consulta pelo número da 
RPV ou pelo número do proces-
so originário do beneficiário.

O TRF5 iniciou a 
implantação de seu 
escritório de projetos 
(que integra o Nú-
cleo de Planejamento 
Estratégico), contan-
do com a colabora-
ção da consultora 
Karla Boros, da Plano Consultoria (BSB), 
prestadora de serviços ao CJF. A ação visa 
o cumprimento da meta 1 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) para 2011. O 
escritório de projetos diz respeito à for-
ma de administração dos entes públicos, 

através de projetos 
estratégicos. Tais 
projetos significam 
melhorias no plane-
jamento do parque 
de informática, no 
estabelecimento 
de rotinas procedi-

mentais, no aumento da estrutura material 
e funcional etc., tudo que resulte em uma 
melhoria do funcionamento do Tribunal 
enquanto instituição e, enfim, na celerida-
de da prestação jurisdicional em benefício 
da sociedade. 

Exibições adiadas

Raquel Falcão de 
Andrade, bacharel 
em Direito e mãe de 
João Vitor, estudan-
te de Direito, entrou 
no TRF5 em 1998, 
quando começou 
suas atividades na 
Presidência, à época 
exercida pelo desembargador federal Fran-
cisco Falcão, hoje ministro do STJ. No final 
de 2009, foi convidada para ocupar a função 
de diretora da Divisão de Protocolo, Regis-
tro e Distribuição, onde permanece até hoje. 
Quando não está no TRF5, não perde um 
jogo na Ilha do Retiro e tem o Sport como 
time do coração. Também tem como pai-
xão a música e adora cantar. “Nunca recuso 
um happy hour”, fala a diretora, que elegeu 
como cantoras prediletas Dolores Duran, 
Núbia Lafayette e Maria Bethânia.

A voz do 
happy hour

TRF inicia implantação do escritório de projetos

O diretor da Escola da Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe5), de-
sembargador federal Manoel Erhardt, 
realizou, na última sexta-feira (29), 
uma reunião com os juízes federais e 
diretores de Núcleos da Esmafe5 para defi-
nir o planejamento deste ano. No encontro, 
foram discutidos quais os cursos, treina-
mentos e eventos que serão realizados 
para magistrados e servidores das seções 
judiciárias da 5ª Região. Um dos pontos 
destacados na ocasião foi o Ensino a Dis-
tância (Ead) e a necessidade de utilizar e 
capacitar magistrados federais para utilizar 
essa modalidade de ensino.

Esmafe5 define 
planejamento de 
cursos para 2011

As exibições do programa Via Legal, pro-
gramadas para começarem ontem na TV 
que está afixada no hall de entrada do piso 
térreo do TRF5, foram adiadas, devido a um 
problema no aparelho televisor. Tão logo 
o problema seja solucionado, as exibições 
acontecerão normalmente. O Via Legal é um 
programa de TV produzido pelo Conselho 
da Justiça Federal (CJF) em parceria com os 
cinco TRFs e traz reportagens que abordam 
temas como direitos humanos, cidadania, 
meio ambiente, moradia e saúde.

A Sra. Maria José Simões Santos, mãe 
do servidor Gustavo Simões, encontra-se  
no Hospital da Unimed, necessitando 
de doação de sangue para uma cirur-
gia de urgência. Doadores de sangue 
de qualquer tipo devem comparecer 

ao IHENE, na rua Tabira, nº 54 – Boa 
Vista. telefone 3302.4170

Geraldo Alves, Luiz Targino, Juliene Tenório e Karla Boros


