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Carnaval Seguro

Edilson Nobre participa da posse da nova 
Mesa Diretora do TRT6

Tribunal libera R$ 72 milhões para 
pagamento de RPVs

de Fevereiro9
SEGUNDA

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 liberou, 

nesta segunda-feira (9/02), o valor 
de R$ 72.052.050,91 para paga-
mento de Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs) autuadas no mês de 
dezembro. Serão quitadas 11.627 
RPVs, situadas nos intervalos entre 
os números 1.246.738 e 1.258.386, 
cujo valor beneficiará 15.154 pes-
soas.  Para receber, os beneficiá-
rios das RPVs localizadas no inter-
valo sequencial entre os números 
1.246.738 e 1.252.309 devem 
procurar uma agência da Caixa 
Econômica Federal. Já as RPVs si-
tuadas entre os números 1.252.310 

e 1.258.386 serão quitadas nas 
agências do Banco do Brasil. Para 
receber os valores, o favorecido 
deve apresentar cópia do RG, CPF, 
junto com documentos originais, 
além de comprovante de residên-
cia, nas agências da Caixa Econô-
mica Federal e do Banco do Brasil. 
Informações como em que banco 
será depositado o valor das RPVs 
e a data exata em que o crédito 
estará disponível para saque estão 
disponíveis no site do TRF5 (www.
trf5.jus.br), na área “Serviços Pú-
blicos”. A consulta pode ser feita 
pelo número da RPV ou do pro-
cesso originário do beneficiário.

O vice-presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Edilson Nobre, representou 
esta Corte, na tarde da última quinta-feira 
(5/02), na posse dos novos dirigentes do 
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 
(TRT6), para o biênio 2015-2017. As desem-
bargadoras Gisane Barbosa de Araújo (foto) 
e Virgínia Malta Canavarro e o desembarga-

dor Ivan de Souza Valença Alves tomaram 
posse como presidente, vice-presidente e 
corregedor-regional, respectivamente, em 
cerimônia realizada no Teatro Luiz Men-
donça, no Parque Dona Lindu, em Boa 
Viagem. A desembargadora Gisane Barbo-
sa de Araújo é a sexta mulher a assumir a 
Presidência do TRT-PE.

A Pesquisa de Co-
nhecimentos, Ati-
tudes e Práticas na 
População Brasi-
leira (PCAP), apre-
sentada na última 
quarta-feira (28), 
em Brasília, durante o lançamen-
to da campanha do Ministério 
da Saúde de prevenção às DST e 
AIDS, demonstrou que a maioria 
dos brasileiros (94%) sabe que a 
camisinha é a melhor forma de 
prevenção. Mesmo assim, 45% da 
população sexualmente ativa do 
País não usou preservativo nas re-
lações sexuais casuais nos últimos 
12 meses. A pesquisa também 

apontou o aumento 
do número de par-
ceiros. Diante deste 
panorama, o Minis-
tério da Saúde optou 
por uma campanha 
de Carnaval baseada 

no conceito “camisinha + teste + 
medicamento”. A população se-
xualmente ativa para se prevenir 
contra o vírus da AIDS, deve usar 
regularmente a camisinha, fazer 
o teste para o HIV e, se der posi-
tivo, começar logo o tratamento. 
O Núcleo de Assistência à Saúde 
deste Tribunal estará distribuindo, 
a partir de hoje, preservativos e 
também camisas da campanha.

A Ordem dos Advogados do Brasil 
anunciou a Semana da OAB de Va-
lorização do Jovem Advogado. A 
ação, que visa o advogado recém-
-formado e aquele em início de 
carreira, ocorrerá entre os dias 9 e 
13 de fevereiro. A Semana é uma 
promoção da OAB Nacional com 
todas as suas seccionais. Nos dias 

9 e 10 de fevereiro de 2015, o pre-
sidente nacional da OAB e os de-
mais membros da diretoria nacio-
nal da Ordem farão o lançamento 
oficial do evento em Teresina (PI); 
no dia 11, em Belo Horizonte (MG), 
em seguida, em Florianópolis (SC), 
no dia 12; e em Maceió (AL), no dia 
13 de fevereiro.

Valorização do Jovem Advogado


