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Palestra “Dieta da Rede Social” inspira servidor a cuidar da saúde

TRF5 paga mais de R$ 100 milhões 
em RPVs

Edilson Nobre
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Jantar de adesão 

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 vai pagar 

amanhã (8), mais de R$ 100 mi-
lhões em Requisições de Peque-
no Valor (RPVs), incrementando 
a economia dos seis estados que 
compõem a 5ª Região – Pernam-
buco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe. 
Pernambuco é o responsável por 
receber o maior valor total, com R$ 
31.766.172,46.  De acordo com a 
estatística de pagamentos da Sub-
secretaria de Precatórios do TRF5, 
2015 se encerra com o pagamento 
de mais de R$ 1, 2 bilhões, bene-

ficiando 237.678 
pessoas. 
Pagamento - Para 
receber os valores, 
o beneficiário deve 
apresentar cópia 
do RG, CPF, junto 
com documentos 
originais, além de 
comprovante de 
residência, nas 
agências da Caixa 
Econômica Federal e do Banco do 
Brasil. Para informações acerca do 
banco em que o valor foi deposita-
do, basta acessar a página do TRF5 

O  mês de novembro foi dedi-
cado à saúde dos homens, mas 
o cuidado com a prevenção e o 
diagnóstico precoce das doen-
ças prevalentes nesse grupo de 
pessoas deve continuar. Segun-
do o Ministério da Saúde e o 
Instituto Nacional de Câncer, os 
hábitos saudáveis podem ajudar 
a prevenir as principais causas 
de morte em homens. O câncer 
de próstata costuma ser assin-
tomático nos estágios iniciais, 
só apresentando sintomas em 
estágios mais avançados. As 
manifestações mais comuns são: 
fluxo urinário fraco ou reduzido, 
micção frequente, dificuldade 
de iniciar a passagem da urina, 
necessidade premente de urinar, 
dificuldade de interromper o ato 
de urinar, problemas de ereção, 
dentre outros. Tais ocorrências 
também podem estar presentes 
em doenças benignas da prós-
tata.  De todo modo, quando 
percebidas devem ser sucedidas 
por uma consulta ao urologista.   

A palestra motivacional “Dieta da 
Rede Social: uma dieta de hábitos 
para combater o sedentarismo”, 
proferida pelo jornalista Marcus 
Andrey, no último mês de agos-
to, no TRF5, foi o impulso que o 
supervisor da Subsecretaria de 
Apoio Especial (SAE), Gilvan José 
da Silva, precisava para voltar a 
cuidar da saúde. Desde então, 

ele já eliminou 6 quilos, caminhan-
do em média 3,5 quilômetros, de 
segunda a sexta-feira, sempre com 
a companhia de um familiar. Há 
cinco anos sem praticar nenhuma 
atividade física, Gilvan confessou: 
“a experiência vivida pelo pales-
trante mostrou que é possível – ele 
mostrou muita motivação”.  A ativi-
dade física é realizada de 6h às 7h, 

O juiz federal Rubens Canuto vai 
comemorar a sua posse como de-
sembargador federal  do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5 com um jantar de adesão no 
Restaurante Spettus Boa Viagem 
(Av. Domingos Ferreira, 1500), no 
dia 11/12, a partir das 19h, após a 
solenidade de posse, que aconte-
ce às 16h. Interessados em aderir 
ao evento em homenagem ao ma-
gistrado devem fazer o pagamen-
to no valor de R$ 140, no Spettus. 

no bairro onde reside, mas, quando 
ocorre algum imprevisto, ele utiliza 
a pista de cooper do Tribunal, de-
pois do expediente. A caminhada 
também fez com que a alimenta-
ção fosse modificada, passando a 
contar com saladas e legumes. Os 
refrigerantes, por sua vez, foram 
abolidos. Gilvan já fez seu exame 
periódico e como meta para 2016, 

aspira a alcançar a meta de um 
quilo perdido por mês.  

na internet (www.trf5.jus.br) e fazer 
a consulta pelo número do RPV, ou 
ainda fazer a busca pelo número 
do processo originário. 


