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Meio Ambiente

Um ar condicionado sujo represen-
ta 158 quilos de gás carbônico a 

mais na atmosfera por ano.

Tribunal inicia pagamento de RPVs

Encontro Nacional do Poder Judiciário

Comprovante 
de matrículaI

de Outubro8
QUARTA

Gabinete de Marcelo Navarro adere ao Outubro Rosa

Aniversariantes
Thamyres Natália Silva de Lima
Subsecretaria de Recursos

Paula Mayara Silva de Lima
Subsecretaria de Orçamento e Finanças

Felipe Ferreira do Nascimento
Malote

ncentivados pelo 
desembargador 

federal Marcelo Na-
varro, servidores de 
seu gabinete ade-
riram ao Outubro 
Rosa, movimento 
mundial contra o 
câncer de mama. 
Neste segundo ano 
de apoio à campa-
nha, os servidores 
vestiram a camisa 
do Grupo Reviver, 
instituição de Natal 
(RN) que, entre outras ações, au-
xilia mulheres na detecção preco-
ce da doença, facilitando acesso 
aos exames e ao tratamento nos 
sistemas de saúde pública. “Esse 

é um movimento interessante, 
do qual o mundo todo participa. 
Aqui no Brasil, instituições públi-
cas aderiram, a exemplo do TRF5 
e da Seção Judiciária da Paraíba. 
É importante demonstrar solida-

riedade e reconfortar pessoas que 
sofrem com uma doença que vem 
atingindo milhares de mulheres”, 
ressaltou Marcelo Navarro.
JFPB - A Justiça Federal na Pa-
raíba (JFPB), pelo quarto ano 
consecutivo, também aderiu ao 
Outubro Rosa. Para destacar essa 
participação, durante todo este 
mês, a fachada da sede da Seção 

A partir de hoje, o TRF5, através 
da Subsecretaria de Precató-
rios, inicia a liberação de R$ 115. 
140.835,84 para pagamento de 
Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs), referente ao mês de se-
tembro. O montante corresponde 

a 18.610 requisições, beneficiando 
25.100 pessoas em seis estados do 
nordeste que integram a 5ª Re-
gião. Para receber, os beneficiários 
das RPVs localizadas nos interva-
los 1.174.535 a 1.183.779 devem 
se dirigir à Caixa Econômica Fe-

deral, e dos intervalos 1.183.780 a 
1.193.170 ao Banco do Brasil, mu-
nidos dos seguintes documentos: 
originais e cópias da RG (carteira 
de identidade), CPF e comprovan-
te de residência (conta de água, 
luz ou telefone).

O VIII Encontro Nacional do Po-
der Judiciário será realizado nos 
dias 10 e 11 de novembro, no 
Centro de Eventos da Associação 
Catarinense de Medicina (ACM), 
em Florianópolis/SC. O evento 
reunirá presidentes e correge-
dores dos tribunais e conselhos 
de Justiça, membros do CNJ, 
assessores técnicos dos tribunais 

e integrantes do Comitê Gestor 
Nacional da Rede de Governan-
ça Colaborativa. Nesta edição, 
será concedido o Selo Justiça em 
Números, criado para premiar os 
tribunais que investem na exce-
lência da gestão da informação. 
Os interessados em participar 
já podem fazer sua inscrição no 
Portal do CNJ.

A Seção de Acompanhamento de 
Estágio de Nível Superior, do Nú-
cleo de Desenvolvimento de Re-
cursos Humano (NDRH), informa 
que o prazo para os estudantes 
das Universidades Federal e Fede-
ral Rural de Pernambuco apresen-
tarem o comprovante de matrícu-
la, relativo ao segundo semestre 
de 2014, se encerra na próxima 
segunda-feira, 13 de outubro.

Judiciária paraibana permanecerá 
totalmente iluminada com a cor 
rosa. A campanha tem como fi-
nalidade prevenir e conscientizar 
a população contra a doença que 
mata milhares de mulheres anual-
mente, em todo o mundo. O Ou-
tubro Rosa foi criado nos Estados 
Unidos, em 1997, como forma de 
incentivar o autoexame e o diag-

nóstico precoce 
da doença. O 
movimento busca 
dar mais visibili-
dade ao tema e 
estimular a parti-
cipação da popu-
lação e entidades 
na luta contra a 
doença.


