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Justiça Federal na 5ª Região comemora sucesso da 
III Olimpíada

Nos últimos dias, a Biblioteca do 
TRF5 cadastrou 355 novos títu-
los nacionais para empréstimo.

Os estagiários de 
Nível Médio do 
TRF5 participaram, 
na última sexta-feira 
(9/11) de uma reu-
nião socioeducativa 
no auditório da Es-

mafe. Os temas 
abordados pe-
los servidores 
Wallace Ribeiro 
e Etelvina Leite, 
do Núcleo de 
Assistência à 

NAS divulga cartilha do Ministério da Saúde para aprendizes

Cerca de 18 mil pessoas dos es-
tados que compõem a 5ª Re-
gião são as beneficiárias de R$ 
72.517.624,07 em Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs), pagas pelo 
TRF5, desde a última sexta-feira. 
Autuados no mês de outubro, os 
valores estão sendo depositados 
na Caixa Econômica Federal e no 
Banco do Brasil. Para receber, o ti-
tular da RPV (ou procurador) deve 
apresentar cópia do RG e CPF, 
junto com documentos originais, 
além de comprovante de residên-
cia, nas agências da Caixa e do 
Banco do Brasil. Mais informações: 
www.trf5.jus.br.

RPVs de outubro

(+) Leia mais no boletim especial TRF5 em 
Movimento, disponível na Internet/Intranet e na 
Divisão de Comunicação Social. 

Saúde (NAS), foram sexualidade e 
gravidez na adolescência. Durante 
o encontro, os adolescentes conhe-
ceram melhor os métodos contra-
ceptivos, as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e as consequências 
de uma gravidez precoce. Os servi-

ma partida de queimado 
feminino encerrou, na tarde 
de ontem, a III Olimpíada da 

Justiça Federal da 5ª Região, rea-
lizada nos dias 9, 10 e 11/11, no 
Círculo Militar do Recife. O even-
to contou com a participação de 
mais de 450 atletas nas 14 moda-
lidades esportivas, como a corri-
da, que, acompanhada por uma 
caminhada e um passeio ciclístico, 
reuniu servidores, estagiários, fa-
miliares e convidados. Ao todo, a 
III Olimpíada distribuiu 158 meda-
lhas, entre ouro, prata e bronze. 
Homenagem, emoção e tranqui-
lidade - Na abertura do evento e 
durante a premiação de algumas 
modalidades, o servidor Guilher-

me Mendes (SJRN), 
falecido no ano 
passado, vítima de 
câncer, foi muito 
lembrado. Outro 
destaque ficou por 
conta do número de 
mulheres que con-
quistaram medalhas em modali-
dades mistas, como no dominó: 

os 1º, 2º e 3º lugares fica-
ram com a ala feminina. 
A III Olimpíada também 
foi marcada pelo trabalho 
voluntário, que, na opinião 
do gerente do Projeto, 
Geraldo Alves, foi funda-
mental para a organização. 

Para o presidente do TRF5, Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, o evento 

cresceu bastante nesses três anos, 
tanto em organização como em 
número de participantes. “Como 
atleta, avalio que foi ótimo, pois 
alcançou o objetivo de promover o 
encontro e o congraçamento dos 
servidores de toda a 5ª Região. 
Como presidente, espero que, a 
cada ano, mais servidores adiram 
à competição”, refletiu.

dores do NAS seguiram orientação 
de uma cartilha sobre o tema, di-
vulgada pelo Ministério da Saúde.  
A supervisora do Estágio de Nível 
Médio, Sônia Paes, aproveitou a 
ocasião  para divulgar a programa-
ção da festa de fim de ano.


