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TERÇA

Aniversariantes

Novembro Juíza Federal Débora
Aguiar da Silva Santos
SJCE

Dalva Maria Casal Martins
Recursos

Lúcia Mª de Azevedo Valença Nery
Recursos

Arthur Lúcio Coimbra de Barros
Secretaria Administrativa

Juliana Caraciôlo Lins
Recursos

Samara Batista Costa
Precatórios

Maiely Janyes F. de Mendonça
MPS – Informática

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Inventor

A partir desta quinta-feira, juízes
federais de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Nor-
te, Ceará, Alagoas e Sergipe
participam da reunião anual,
promovida pelo Tribunal e
Escola de Magistratura Federal
da 5ª Região (Esmafe5), com
apoio da Caixa Econômica
Federal. O VI Encontro para
Juízes Federais da 5ª Região
prossegue até sábado, no Centro de
Convenções do Eco Resort Cabo (Cabo
de Santo Agostinho/PE). O evento faz
parte do Plano Nacional de

Encontro de Juízes Federais
começa nesta quinta-feira

Aperfeiçoamento e de
Pesquisa para Juízes
Federais (PNA) e tem
como tema central “A
Constituição de 1988 e a
Efetividade da Cidada-
nia”. O Encontro visa
proporcionar a integra-

ção entre os magistrados dos seis Esta-
dos da Região. A abertura do evento, às
17h, será dirigida pelos desembargado-
res federais José Baptista de Almeida
Filho (presidente do TRF5), Margarida
Cantarelli (diretora da Esmafe5) e
Rogério Fialho (coordenador científico).

O ministro
Cesar Asfor
Rocha
(presidente do
Superior
Tribunal de
Justiça e do
Conselho da
Justiça
Federal)
assinou
portaria que
regulamenta a prorrogação da licença-
maternidade de 120 para 180 dias. Além
das servidoras do STJ e do Conselho,
as funcionárias dos órgãos de primeiro e
segundo graus da Justiça Federal já têm
direito ao benefício da licença de seis
meses. A prorrogação se aplica às
ocupantes de cargos efetivos, função
comissionada ou cargos em comissão.
Em casos de adoção ou guarda judicial
de criança de até um ano de idade, a
prorrogação será de 45 dias e para
crianças de 1 a 12 anos incompletos, a
prorrogação da licença-maternidade será
de 15 dias.

A DAMS está
realizando
uma enquete
para saber o
que pensam
os servidores
sobre a
campanha
voluntária de
doação de
sangue. A
pesquisa servirá de subsídio para
futuras ações e parcerias. A data da
doação e os requisitos para ser
doador (a) serão divulgados
posteriormente. É importante que
todos votem, é só acessar a Intranet.

Licença-maternidade
de seis meses é
regulamentada na
Justiça Federal

Enquete sobre
doação de sangue

Até o dia 15 de fevereiro de 2009, os
servidores do TRF5 devem ficar atentos
ao horário de Brasília para não perderem
o prazo de coleta dos malotes para
encaminhar remessas. A Seção de
Malotes do TRF5 lembra aos usuários
que a entrega deve ser antecipada em
uma hora, passando das 14h para as
13h, devido ao horário de verão, que
está em vigor nas regiões Sul, Sudeste e
Centro-oeste. Informações: 9392/9393.

Entrega no Malote é
antecipada em 1h

Na próxima quinta-feira, às 19h, a diretoria
do Sintrajuf/PE vai discutir o Plano de
Carreira da categoria que está sendo ela-
borado por uma comissão escolhida pelo
STF, com representação da Fenajufe.
Para colher sugestões dos servidores, o
sindicato tem promovido encontros nos
tribunais locais e na sede da Justiça
Federal. A reunião servirá para avaliar o
debate realizado no TRF5, no último dia
22, e definir os próximos passos.

Sintrajuf debate
Plano de Carreira


