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“A Efetividade da
Proteção Consti-
tucional do Meio
Ambiente” foi
abordada pelo
desembargador
federal Marcelo
Navarro, ontem,
no curso Meio
Ambiente e Jus-
tiça Federal: A Visão Multi-
disciplinar dos Problemas e
das Soluções. O desembar-
gador reforçou a ideia de
que as normas ambientais
deveriam ser efetivadas. Em seguida, a
pesquisadora e doutora em Geografia
Humana, Maria José de Araújo, enfocou
“O Programa de Convivência com o
Semi-árido Brasileiro. Visão Geral e
Reflexos na Regularização Fundiária -
Sugestões de Aspectos que Devem ser
Considerados nas Desapropriações
para Reforma Agrária”. À tarde, a progra-
mação prosseguiu com a explanação do
juiz federal e professor Edilson Nobre
Júnior sobre “Desapropriação de Imóvel
Rural, Cobertura Florestal e Implicações
Ambientais”, seguida pela palestra do
juiz federal Leonardo Resende e da

Curso sobre Meio Ambiente
segue com palestras e exposição

diretora-geral do TRF5 Sorária Caio
sobre “Gestão Ambiental no Poder
Judiciário”. EXPOSIÇÃO - No encerra-
mento do dia, os participantes visitaram a
exposição Gestão Documental –
Respeito Socioambiental, no hall do

edifício-sede do
TRF5.

O TRF5 renovou, por mais um
ano, o contrato com o Plano de
Saúde da SulAmerica mediante
um reajuste no valor das mensa-
lidades. Inicialmente, a operadora
determinou um percentual de 26,04%,
porém, após várias negociações, o
Tribunal conseguiu reduzir o percentual
para 21,04%, por um período de 180
dias. Dentro de seis meses, o contrato
passará por avaliação e as parcelas
poderão sofrer novos reajustes ou
redução, dependendo do índice de
utilização do seguro-saúde. Os serviços
poderão ser utilizados da mesma forma,
sendo a falta da carteira substituída pelo
atendimento eletrônico 0800.970.0500.

Nesta quinta-feira, a par-
tir das 18h, em Aracaju,
os desembargadores
federais Margarida
Cantarelli e Vladimir
Carvalho serão pales-
trantes do curso
“Competência da
Justiça Federal”, promovido pelo núcleo
sergipano da Escola de Magistratura da
5ª Região. Às 20h, ocorrerá debate com

os juízes federais Fer-
nando Stefaniu e Ronivon
de Aragão sobre os te-
mas abordados durante
o encontro, realizado em
parceria com a Universi-
dade Federal de Sergipe
e a Universidade de

Buenos Aires e com apoio da Associação
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e da
5ª Região (Rejufe).

Competência da Justiça Federal  é discutida em Sergipe

TRF renova contrato
com SulAmerica

Servidores requisitados devem apresen-
tar, até o dia 30 de março, a declaração
anual. O documento e uma cópia do
contracheque/2009 devem ser enviados
à Seção de Programas de Benefícios,
através de Protocolo (malote). A
declaração deve informar que o servidor
não recebe benefícios pelo órgão de
origem. Mais informações pelo 9864.

Requisitados devem
apresentar declaração
anual até o dia 30

A SEAP informa que, nesta quarta-
feira, os servidores e requisitados do
8º ao 11º andares devem comparecer
ao foyer do Pleno, das 8h às 12h e
das 14h às 18h, para efetuar a biome-
tria digital. A quinta-feira está agendada
para os servidores do 4º ao 7º pisos, e
na sexta-feira serão atendidos os que
trabalham nos demais andares do
edifício-sede. A biometria digital é
obrigatória, mesmo para quem se
cadastrou no ano passado e os
servidores deverão apresentar o
crachá. Informações: 9444.
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