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Revista Argumento começa a ser distribuída

Auxílio–saúde

partir de amanhã 
(1º/04), a Subse-

cretaria de Precatórios 
só receberá requisi-
ções de pagamento 
expedidas pelas varas 
estaduais, no exercí-
cio da competência 
delegada da Justiça 
Federal, no âmbito da 
5ª Região, que fo-
rem processadas por 
meio eletrônico. De 
acordo com o Ato nº 
00116/2014, assina-
do pelo presidente 

do TRF5, desem-
bargador federal 
Francisco Wildo, as 
referidas requisições 
devem ser, obriga-
toriamente, elabora-
das, assinadas e en-
viadas digitalmente, 
por meio do siste-
ma “Jurisdição De-
legada”, cujo acesso 
será por meio do 
endereço eletrônico 
www.trf5.jus.br/rpv-
precatorio>> Siste-
ma Expedição.

Celeridade - A implantação do 
novo sistema, segundo o Ato, tem 
o objetivo de assegurar maior 
celeridade e segurança no envio 
dos Precatórios e Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs), expedidos 
pelos Juízos Estaduais no exercí-
cio da competência delegada da 
Justiça Federal. A iniciativa leva em 
consideração que o TRF5 dispõe 
de ferramentas eletrônicas para o 
regular processamento dos referi-
dos requisitórios, além da necessi-
dade de garantir aos jurisdiciona-
dos maior rapidez e eficiência no 
pagamento de seus créditos.

Teve início, sexta-feira (28/03), a distri-
buição dos exemplares da 6ª edição da 
Revista Argumento, nas unidades da sede 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5. Nesta edição, os primeiros exem-
plares foram entregues por ocasião da 
abertura da exposição “TRF da 5ª Região, 
25 Anos de Instalação”, realizada na terça-
-feira, início da programação comemorati-

Hoje é o Dia da 
Saúde e Nutri-
ção. A data exis-
te para lembrar 
às pessoas da 
necessidade de 
refletirem sobre 
seus hábitos ali-
mentares. O NAS 
aproveita para, 
seguindo orientações do Guia 
Alimentar da População Brasileira 
- desenvolvido pelo Ministério da 
Saúde-, repassar algumas reco-
mendações: evitar o consumo 
de alimentos ricos em calorias 
e industrializados, gordurosos e 
salgados; beber água com frequ-
ência; aumentar o consumo de 
frutas, verduras, legumes, cere-
ais integrais; reduzir ou evitar o 
consumo de bebidas alcoólicas.  
Além dessas atitudes, também 
usar óleos, gorduras, sal e açúcar 
com moderação; limitar a inges-

tão de produtos 
prontos para 
consumo; comer 
com regularidade 
e atenção; de-
senvolver, exer-
citar e partilhar 
atividades culi-
nárias; planejar 
o uso do tempo 

para dar à alimentação o espaço 
que ela merece; dar preferência, 
quando fora de casa, a locais que 
servem refeições feitas na hora; 
ser crítico quanto a informações, 
orientações e mensagens sobre 
alimentação veiculadas em co-
merciais etc. Um novo Guia está 
sendo construído e encontra-se 
em consulta pública, aguardando 
contribuições da população, até 
o dia 07.05.2014. Para ter acesso 
ao documento, basta acessar o 
endereço eletrônico www.saude.
gov.br/consultapublica.

Dia da Saúde e Nutrição

Hoje é o último dia para os servi-
dores que recebem auxílio-saúde 
fazerem a entrega dos compro-
vantes de pagamentos do plano 
de saúde, referentes aos meses de 
março/2013 a março/2014. A Divi-
são de Folha de Pagamento lem-
bra que, a partir de abril, a presta-
ção de contas dos pagamentos só 
deverá ser feita em 2015, confor-
me prevê a nova redação do art. 
47 da Resolução nº 002/2008, do 
Conselho Nacional de Justiça.

va do jubileu de prata. Nesta etapa, estão 
sendo distribuídos os exemplares aos 
gabinetes e unidades administrativas da 
sede do TRF5 e seus anexos. No segundo 
momento, estarão recebendo a Argu-
mento as Seções Judiciárias da 5ª Região, 
demais autoridades judiciais e destinatá-
rios cadastrados no mailing da Divisão de 
Comunicação Social do TRF5.


