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Dia de São José

Dia do Carpinteiro

A Câmara Municipal de Estância (SE)
homenageou o presidente do TRF5,
desembargador federal José Baptista
de Almeida Filho, com o título de
Cidadão Estanciano. A homenagem
expressa o reconhecimento da casa
legislativa ao magistrado, pelas ativi-
dades desempenhadas frente ao
Judiciário Federal no município. A
proposta foi de autoria do vereador
Romualdo Vieira e teve aprovação
unânime da Câmara Municipal. A sole-
nidade foi realizada no Plenário da
Câmara e contou com a presença do
prefeito, Ivan Leite, vereadores, presi-
dentes dos TRFs, desembargadores
federais Jirair Aram Meguerian (1ª Região),
Joaquim Antônio Castro Aguiar (2ª Região),
Silvia Maria Gonçalves Goraieb (4ª
Região), diretor e vice-diretor do Foro de
Sergipe, juízes federais Carlos Rebêlo
Júnior e Edmilson da Silva Pimenta,
diretora da subseção de Estância, juíza
federal Lidiane Bomfim Meneses, além
de juízes federais, servidores da Justiça
Federal, representantes de instituições
ligadas à área da Justiça e autoridades
da região. Ao receber o título, o desem-
bargador federal José Baptista de
Almeida Filho agradeceu a homenagem

José Baptista é homenageado
com título de Cidadão Estanciano “O Papel da Família na Inclusão

Social do portador de
Síndrome de Down - Inclusão
para autonomia”  é o tema da
palestra que o Grupo de Estudos sobre
Gestão e Serviços Públicos, com o
apoio do Programa Pró-Vida - Saúde e
Qualidade de Vida no TRE-PE/SGP,
realiza no próximo sábado (21/03), no
Tribunal Regional Eleitoral. O evento tem
o objetivo de conscientizar as pessoas
sobre a importância da valorização da
diversidade humana e de como é
fundamental oferecer oportunidades para
que os portadores da Síndrome de
Down exerçam seus direitos de
cidadania. O debate começa às 15h, na
sala de sessões do TRE com
apresentação de vídeo.

Neste final de semana, o site da Justiça Federal em
Pernambuco estará indisponível, da manhã do sábado
até o final do domingo. A parada foi programada para
realizar serviços de reforma do Datacenter. Nesse
período, não será possível o acesso à internet,
intranet, correio eletrônico, assim como os demais
serviços disponibilizados ao público (interno e externo).

Site da JFPE fica indisponível
no final de semana

TRE discute
Síndrome de Down

Servidores requisitados devem
apresentar, 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 Auxílios
alimentação, pré-escolar e transporte
pelo órgão de origem. A Seção de
Benefícios informa que quem não
apresentar a declaração terá os
benefícios suspensos. Mais
informações pelo 9864.

Requisitados têm até
o dia 30 para entregar
declaração anual

Romualdo Vieira
e José Baptista

ao povo estanciano e aos magistrados
que estiveram à frente da 7ª Vara. José
Baptista encerrou seu discurso com um
poema dedicado à cidade de Estância.


