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Dia Mundial do Dentista

Ciclo sobre Sonegação Fiscal debate
campanha eleitoral.

A partir do dia 8 de outubro, o
TRF da 5ª Região estará
liberando o pagamento de R$
38,2 milhões em Requisições
de Pequeno Valor (RPVs),
situadas no intervalo
seqüencial entre os números
190.972 ao 197.365, e das
RPVs de nºs 172.910,
183.450 e 189.545. Os
recursos deverão beneficiar
13.608 pessoas nos seis Estados da
Região (Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará, Alagoas e
Sergipe). Os RPVs são pagamentos
judiciais, na maioria previdenciários, cujo

valor não ultrapassa o
correspondente a sessenta
salários mínimos (R$ 22,8
mil) por beneficiário. Para
receber o benefício, as partes
deverão se dirigir à agência
bancária e apresentar os
documentos de identidade,
CPF e comprovante de
residência. A diretora da
Divisão de Precatórios do

TRF5, Elisabete Lôbo, lembra que “o
usuário pode obter informações sobre o
pagamento pelo 0800.702.90.77, que
permite efetuar a pesquisa pelo número
do CPF ou do processo de origem”.

Tribunal libera R$ 38,2 milhões
em RPVs a partir do dia 8

A festa das crianças para associados da
Asserjufe/PE acontecerá no dia 27 de outubro,
no Parque de Diversões Mirabilândia, em
Campo Grande. O sócio interessado deverá
se inscrever, assim como inscrever suas
crianças, até o próximo dia 22. Outras
informações pelo telefone 3229.6250.

Apesar da possível greve dos bancários,
a partir desta quarta-feira, a equipe
gerencial do PAB/TRF5 da Caixa
Econômica Federal estará presente para
atender às demandas do Tribunal. Além
disso, as máquinas de auto-atendimento
vão funcionar para saques e
pagamentos. Informações: 9441.

Indicativo de greve
na Caixa Econômica

Com o objetivo de estimular
pesquisas voltadas ao combate
à corrupção no Brasil, a
Controladoria Geral da União
(CGU) realiza, em parceria com
a Escola de Administração
Fazendária, o 2º Concurso de
Monografias da CGU.  Os
temas abordados são
“Prevenção da Corrupção” e
“Combate à Corrupção” e
poderão concorrer estudantes
e profissionais. As inscrições podem ser
feitas até o dia 15 de outubro. O
regulamento, informações e inscrições:
www.esaf.fazenda.gov.br.

CGU promove
Concurso de
Monografias

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Simone Fernandes de Luna
Gab. Des. Ridalvo Costa

Josiane Maria Gomes
Primeira Turma

José Evangelista de Souza
MPS – Informática

É fundamental
que o candidato
resolva provas e
questões dos concursos
anteriores para que se
familiarize com a forma de
abordagem da instituição
organizadora do concurso.
Além de testar o
conhecimento e o domínio
do assunto, também ajuda na
administração do tempo que
o concorrente utiliza para
cada questão.
Fonte: www.cursoparaconcursos.com.brAsserjufe homenageia

criançada no Mirabilândia


