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Margarida vai
receber título de
Cidadã de Sousa
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RPVs pagos
somam quase
R$ 183 milhões

Edição nº 33

Estão prorrogadas até 15 de setembro as
inscrições para o concurso de monografia
promovido pelo
TRF/5ª, sobre o
tema “O Papel
Social da Justiça
Federal: Garantia de
Cidadania”.
O concurso é
alusivo aos 15 anos
desta Corte.
Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

A presidente do TRF/
5ª, desembargadora
federal Margarida
Cantarelli, é a mais
nova cidadã honorá-
ria de Sousa, na
Paraíba. A conces-
são do título foi apro-

vada pela unanimidade dos vereadores
que integram a Câmara Municipal. A
homenagem acontecerá dia 21 de junho,
durante sessão solene de entrega do
título, sob a presidência do vereador
Marcone de Oliveira. O autor da proposta
de homenagem é o vereador Dário
Formiga da Nóbrega. Naquele mesmo dia
será instalada a Vara Federal de Sousa.

Asserjufe oferece
talões de cheque
aos associados

Neide já é guardete
Nascido em Estância (SE), Edson Fer-

nandes de Santana foi aprovado em
concurso da Justiça Federal de Sergipe,

em 87. Trabalhando com o então juiz
Castro Meira, veio com ele para o TRF

e foi efetivado em 90,
passando a ser assessor

judiciário. Fernandes
também passou um

período na Informática.
Formado em Direito na
Aeso, trabalha hoje na

Corregedoria.

Ivaneide Benigno da Silva assume a fun-
ção de guardete no TRF/5ª, pela empresa
terceirizada Multifort. Neide ocupava a
função de servente no TRF/5a há 9 anos.
Em 2002 fez um curso de formação de
vigilantes, na Performance Vigilância e
assumiu o novo cargo em
25 de maio. “Ainda não
tinha tido a oportunidade
de mudar de função. Esta
era a área em que
realmente queria trabalhar
e chegou meu dia”, festeja.

Chester
Filé à parmegiana

Cupim ao molho de mostarda
Bacalhau ao Zé do Pipo
Lasanha quatro queijos

Galinha guisada à jardineira

O TRF/5ª autorizou no período de
abril de 2003 a maio de 2004 o paga-
mento de 21.881 Requisitórios de
Pequeno Valor (RPVs) a 38.168
beneficiários nos seis estados que
integram a 5ª Região da Justiça
Federal (do Ceará a Sergipe). Entre
março do ano passado e abril deste
ano, os RPVs pagos somam R$
182.870.935,22. Os RPVs são uma
espécie de precatório cujo valor não
ultrapassa 60 salários mínimos. Os
números foram divulgados ontem
pela diretora da Divisão de Precató-
rios, Tereza Della Santa. O TRF/5ª
está solicitando agora ao Conselho
da Justiça Federal um crédito suple-
mentar para pagamento de novos
RPVs até dezembro.
Na 5ª Região, Pernambuco foi o
Estado que registrou maior movimen-
to de RPVs com o pagamento de R$
108,6 milhões.
O valor de R$
649.551.622,54
divulgado
anteriormente se
refere ao
pagamento de
precatórios no
mesmo período.

A Asserjufe fechou convênio com o
Cred Cheque, onde seus associa-
dos passam a ter direito a um talão
de cheques por mês, com vinte
folhas, cada. O limite de cada folha
de cheque será fixado de acordo
com o salário do associado. Toda a
administração do sistema é feita
pela Asserjufe com desconto em
folha e não tem nenhum custo
adicional. O Cred-Cheque fornece
uma ampla relação de estabeleci-
mentos comerciais, dos mais dife-
rentes segmentos, conveniados. O
sistema é aceito na maioria do
comércio. Mais informações com
José Carlos (3231.7300)
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