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O

TRF5 paga mais de R$ 200 milhões em RPVs 

Responsabilidade socioambiental: 
TRF5 descarta materiais inservíveis

Perdidos e achados
Aniversariantes

de Fevereiro

QUINTA

Auxílio-Saúde

Alessandra Martins de Menezes Salvetti
Seção de Aperfeiçoamento

Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 

Região – TRF5 realizou 
o descarte de materiais 
inservíveis, como gra-
des de ferro, sucata de 
alumínio proveniente 
de luminárias, serpen-
tinas das centrais de 
ar-condicionado, entre 
outros, na última se-
mana de janeiro. De 
acordo com o diretor 
da Divisão de Material e Patri-
mônio do Tribunal, José Roberto 
Barros, que também faz parte da 
Comissão Socioambiental do Tri-
bunal, existe a preocupação em 
fazer o descarte de forma correta, 
evitando, inclusive, o acúmulo de 
resíduos que possam virar cria-
douros para o desenvolvimento do 
mosquito Aedes Aegypti. “Outro 
cuidado que o TRF5 tem é com a 
destinação desses materiais. Para 
tanto, celebrou um Termo de Par-
ceria com a Organização da So-
ciedade Civil de Interesse Público 
(Oscip) Moradia e Cidadania de 
apoio técnico para implantação de 

um programa de coleta seletiva e 
descarte adequado de resíduos e 
de materiais que não se subme-
teram a procedimento adminis-
trativo específico de destinação”, 
ressaltou. 
Responsabilidade - O TRF5 dis-
ponibiliza os resíduos e materiais 

utilizados e descartados de 
sua propriedade, que possam 
ser reciclados ou reaprovei-
tados, respeitada a legislação 
sobre o tema. À Oscip Mora-
dia e Cidadania cabe analisar 
os resíduos gerados, para 
diagnosticar os seus tipos; 
identificar aqueles passíveis 
de serem reaproveitados ou 
reciclados e a forma como 
estão sendo descartados; 
auxiliar na implantação do 

sistema de coleta seletiva interna 
do TRF5; disponibilizar treinamen-
to aos prestadores de serviço do 
Tribunal, entre outras atribuições. 
A Oscip também vende esse mate-
rial e parte dos recursos arrecada-
dos financia projetos sociais, como 
a orquestra infantil de violinos. 

O TRF5 começou a pagar, ontem 
(10), mais de R$ 200 milhões em 
Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs). O valor, autuado em no-
vembro e dezembro de 2015 pelo 

Conselho da Justiça Federal (CJF), 
contemplará 38.768 beneficiados 
nos estados integrantes da 5ª 
Região. Para receber o benefício, o 
favorecido 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 deposi-
tado, basta acessar o site do TRF5 
(www.trf5.jus.br) e fazer a consulta 
pelo número do RPV, ou pelo nú-
mero do processo originário.

Os funcionários e visitantes do 
TRF5 que perderam algum perten-
ce podem se dirigir à Subsecre-
taria de Apoio Especial (SAE), de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
19h, para tentar reavê-lo. Os obje-
tos mais encontrados são guarda-
-chuvas, livros e óculos. De acordo 
com o supervisor da SAE, Gilvan 
José da Silva, geralmente, os ob-
jetos são esquecidos no Pleno, no 
estacionamento, nos caixas eletrô-
nicos dos bancos e nas máquinas 
de cafés. Quem encontrar algum 
objeto também pode ajudar, en-
tregando-o na SAE. Mais informa-
ções: ramais 9375 ou 9376. 

O Setor de Benefícios da Divisão 
de Folha de Pagamento informa 
que os servidores que recebem 
auxílio-saúde precisam entregar 
os comprovantes de pagamento 
do plano de saúde, referentes ao 
ano de 2015, até o dia 1º de Abril. 
Mais informações, procurar Gisel-
da, ramal 9344.

Posse no TJPE - O vice-presidente do TRF5, desembargador federal Rober-
to Machado, representou o TRF5 na posse da nova mesa diretora do Tribu-
nal de Justiça de Pernambuco (TJPE), realizada na última quinta-feira (4/2). 
Eleita para o biênio 2016/2017, a nova mesa tem como presidente o desem-
bargador Leopoldo Raposo; 1º vice-presidente, desembargador Adalberto 
de Oliveira Melo; 2º vice-presidente, desembargador Fernando Martins; e 
corregedor-geral da Justiça, desembargador Roberto Ferreira Lins.


