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Exposição fotográfica se encerra hoje

Varas federais devem agilizar envio de 
informações para pagamento de precatórios
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Ministro Francisco Falcão 
Presidente do STJ
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Elaine Maria Bezerra Pereira
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Rivânio Alves dos Santos
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Aniversariantes
Produtos do 
NACC são 
comercializados 
até hoje

Subsecretaria 
de Precatórios 

do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5 encaminhou 
ofício aos diretores 
de secretaria das va-
ras federais das seis 
seções judiciárias da 
5ª Região, solicitando 
agilidade no envio 
dos precatórios que 
serão inscritos na proposta orça-
mentária para pagamento no exer-
cício financeiro de 2016. O prazo 
se encerra no dia 1º de julho. Até 

o momento, o setor recebeu pou-
co mais de 8.500 requisições. Na 
proposta de 2015, mais de 15 mil 
precatórios foram incluídos.

No penúltimo dia da exposição fotográfica Ca-
lendário do Bem, o público conferiu, na tarde de 
ontem, a exibição do filme “As Garotas do Calen-
dário, que inspirou a produção e exposição de 
fotos de mulheres que foram guerreiras contra 
o câncer. O objetivo do evento é apresentar, por 
meio da arte, histórias dessas mulheres, além de 
buscar mobilizar a sociedade para refletir sobre 
caminhos de superação e de luta contra o pre-
conceito. A mostra se encerra hoje no hall de 

entrada do prédio sede do TRF5. A idealizadora 
do evento, Verônica Azevedo, ressaltou a impor-
tância da ação acontecer no Tribunal: “Eu acho 
que este é um espaço muito importante, já que 
é ligado aos direitos e garantias dos cidadãos.  O 
projeto se encontra em sua segunda edição. As 
12 mulheres participantes do ensaio fotográfico 
para o calendário escolheram personagens da 
história, entre as quais, Cleópatra, Evita Perón, 
Maria bonita e Carmem Miranda.

Jurisdicionado – De acordo com 
o diretor da Subsecretaria de 
Precatórios, Jaelson Rodrigues, o 
envio antecipado das informações 
por parte das varas contribuirá 
para o atendimento eficaz e segu-
ro, evitando transtornos que pos-
sam acontecer no último dia e, por 
consequência, a perda do prazo, o 
que causaria sérios prejuízos aos 
beneficiários.  A Subsecretaria de 
Precatórios alerta para a necessi-
dade de verificação diária da tela/
tarefa de requisições devolvidas, a 
fim de evitar o retardo no reenvio 
dos requisitórios devolvidos.

O stand do Núcleo de Apoio 
à Criança com Câncer (NACC) 
também se despede do TRF5 
nesta sexta-feira (29). A insti-
tuição, que presta assistência a 
crianças e adolescentes caren-
tes em tratamento de câncer 
no Recife, está comercializan-
do seus produtos no hall do 
edifício sede do Tribunal. São 
toalhas de banho, de rosto 
e lavabo, além de bijuterias, 
porta-óculos, lixeira para carro, 
chaveiros, blocos, bolsas, entre 
outros, confeccionados pelas 
acompanhantes dos pacientes e 
por voluntárias.


