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Aniversariantes

TRF5 paga mais de R$ 191 milhões em RPVs

Leilão na JFPB

TRF5 promove palestra sobre 
Envelhecimento Saudável 

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 libera, hoje (8/08), 
o pagamento das Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs) autu-
adas no mês de junho de 2018. 
Serão pagos R$191.334.598,98 
para 31.141 beneficiários dos seis 
estados que compõem a 5ª Re-

gião – Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Alagoas 
e Sergipe. O estado com o maior 
valor depositado foi o Ceará: R$ 
50.871.495,62, a serem pagos a 
8.140 beneficiários. O pagamento 
dos valores será feito pela Caixa 
Econômica Federal, no interva-

ara celebrar o Dia dos Pais, comemorado no próximo 
domingo (12), o Núcleo de Assistência à Saúde (NAS) 

do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5, em 
parceria com o Núcleo de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH), promove, na próxima segunda-feira 
(13), a palestra “Envelhecimento Saudável”. O conferencis-
ta será o médico Daniel Gomes, professor da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), pós-graduado em Geria-
tria pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUC-RS) e autor do livro “Medicina Interna de Am-
bulatório”. O evento será realizado às 14h30h, na Sala das 
Turmas Sul, no primeiro andar do edifício-sede do TRF5. 
Periódico – E por falar em saúde, o NAS lembra que já 
encaminhou, para o e-mail institucional, a convocação 
para os exames periódicos dos aniversariantes do mês de 
agosto. 

lo sequencial de 1.909.475 até 
1.921.596 e, pelo Banco do Bra-
sil, dos números 1.921.597 até 
1.933.729. Para receber, os bene-
ficiários precisam apresentar os 
originais e cópias dos documen-
tos de identidade e CPF, além de 
um comprovante de residência.

Os juízes fede-
rais Bianor Arru-
da Bezerra Neto 
e Polyana Falcão 
Brito, integran-
tes, respecti-
vamente, das Seções Judiciárias 
dos Estados da Paraíba e de Per-
nambuco, foram indicados para 
compor, no biênio de 2018/2020, 
a Turma Nacional de Uniformi-
zação dos Juizados Especiais 
Federais (TNU). Os magistrados 

foram designa-
dos pela Portaria  
CJF-2018/00227, 
referendada 
pelo Colegiado 
do Conselho da 

Justiça Federal (CJF) na última 
segunda-feira (6), durante ses-
são plenária realizada na sede do 
órgão, em Brasília. Bianor atuará 
na condição de membro efetivo e 
Polyana assumirá como suplente. 
(Com informações da Ascom/CJF). 

No próximo dia 28/08, a partir das 
10h, a 4ª Vara Federal da Seção 
Judiciária da Paraíba (SJPB) reali-
zará o leilão judicial de dois auto-
móveis, avaliados em R$ 150 mil, 
cada. A hasta ocorrerá no auditó-
rio da Subseção Judiciária de Cam-
pina Grande, com a possibilidade 
de os lances serem acompanhados 
por meio de transmissão, via inter-
net, no site do leiloeiro cadastrado 
para o evento. Os carros poderão 
ser arrematados por um preço mí-
nimo equivalente a 50% do valor 
da avaliação.

É comum usar telefone celular, 
ouvir rádio, assistir à televisão, 
mas você sabia que essas for-
mas de comunicação funcionam 
graças a um tipo de tecnologia 
chamada radiofrequência? Exis-
tem várias regras para usar o 
serviço, que, no Brasil, é regu-
lado pela Anatel. Quem utiliza 
frequências sem permissão aca-
ba colocando em risco muitos 
outros serviços, como controle 
do tráfego aéreo, por exemplo. 
Em Pernambuco, um empresário 
de uma rede de táxis foi denun-
ciado por trabalhar com rádio 
clandestina e o caso foi parar no 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região. Saiba mais no programa 
Via Legal, que vai ao ar nesta 
quarta-feira (8/08), às 21h, na 
TV Justiça. Ou assista pela inter-
net, no www.youtube.com/pro-
gramavialegal.


