
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó, Joana Medeiros e Diego Maximo 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Junho
de26Edição nº 1957

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão, Marcos Costa 
e  Paulo de Sá Vieira

Aniversariantes

TERÇA

O

TRF5 vai pagar cerca de 89 milhões 
em RPVs

Segunda turma do Seminário de  
Atualização em Segurança Institucional 

Credenciamento de 
corretores se 
encerra no sábado

Pesquisa sobre clima organizacional 
segue até a sexta-feira 

Hoje tem Arraiá 
do Tribuná!

Ana Cláudia Alencar da Silva 
Subsecretaria de Controle Interno
Rayanne Taís Gomes Laurentino
Divisão de Protocolo e Distribuição
Rafael Nascimento Silva
Gab. des. Fed. Luiz Alberto G. de Faria

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, através 
da Subsecretaria de Preca-

tórios, vai liberar, a partir do dia 
9 de julho, o pagamento das Re-
quisições de Pequeno Valor (RPVs) 
do mês junho. Serão injetados na 
economia dos seis estados que 
fazem parte da 5ª Região cerca de 
89 milhões, beneficiando 20.418 
pessoas. O Ceará responde pelo 
maior número de beneficiados, 
6.625; seguido pela Paraíba, com 
4.080; Pernambuco, com 3.184; 
Alagoas com 2.836; Rio Grande do 

Norte com 1.992 e Ser-
gipe com 1.701. 
Estatística – De janeiro 
a junho, foram libera-
dos R$ 434.065.170,37, 
correspondentes a 
104.497 beneficiários. 
O Ceará lidera em nú-
mero de pessoas bene-
ficiadas, 29.677, e valor 
acumulado pago: R$ 
122.981.982,48. Para 
receber os valores, o beneficiário 
deve apresentar cópia do RG, CPF, 
junto com documentos originais, 

além de compro-
vante de residência, 
nas agências da 
Caixa Econômica 
Federal e do Banco 
do Brasil. Para sa-
ber em que banco 
será depositado o 
valor das RPVs bas-
ta acessar a página 
do TRF5 na internet 
(www.trf5.jus.br) e 

fazer a consulta pelo número da 
RPV ou pelo número do processo 
originário do beneficiário.

Magistrados e servidores têm até 
a próxima sexta-feira (29/06) para 
opinar sobre o nível de satisfação 
no local de trabalho e o Clima 
Organizacional da Justiça Federal. 
A Subsecretaria de Desenvolvi-
mento Institucional informa que 
a participação de todos é funda-
mental para consolidar ações do 

Planejamento Estratégico da Jus-
tiça Federal, além de intensificar 
as melhorias relacionadas à ges-
tão de pessoas e dos processos 
de trabalho. Para participar, basta 
preencher o formulário da pes-
quisa, disponibilizado na intranet, 
no banner Pesquisa de Clima da 
Justiça Federal -2012.

Até o próximo sábado (30/06), a 
Subseção Judiciária de Assu (RN) 
estará com inscrições abertas para 
credenciamento de corretores de 
imóveis. Para participar, o candida-
to precisa apresentar documentos 
que comprovem o exercício na 
atividade há mais de cinco anos, 
inscrição no Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis, além 
de certidão negativa civil, crimi-
nal e trabalhista. De acordo com 
a Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte, o credenciamento des-
ses profissionais não implicará em 
qualquer tipo de vínculo trabalhis-
ta com a Administração Pública 
Federal. Os interessados devem 
efetuar suas inscrições pelo e-mail 
sec11vara@jfrn.jus.br.

A segunda turma formada por 
agentes de segurança do Tribu-
nal e das seções judiciárias da 5ª 
Região inicia hoje o Seminário 
de Atualização em Segurança 
Institucional. A palestra “Agen-
tes de Segurança – Construin-
do, protegendo, transformando 
vidas e conquistando objetivos 

através do trabalho” será minis-
trada pelo consultor profissional 
Mário Almeida. O encontro será 
realizado das 14h às 18h, na Sala 
das Turmas Norte, no edifício-
-sede do TRF5. Mais informa-
ções pelo e-mail:  
ndrh--treinamento@trf5.jus.br 
ou pelo telefone: 81-3425-9815.

Regada a muita música, comidas 
típicas e animação, acontece hoje, 
a partir das 17h30, no hall do edifí-
cio-sede do TRF5, a festa junina do 
Tribunal. O arrasta-pé fica por conta 
do DJ Nando, que puxará a quadri-
lha, e pelo Trio Camará, que tocará 
o autêntico forró pé-de-serra. Nas 
barracas será possível degustar pa-
monha, canjica, milho cozido, entre 
outras comidas juninas.


