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Dia de Iemanjá

Seção de Banco de Dados da Subsecre-
taria de Tecnologia da Informação (STI) 
do TRF5 informa que no próximo sába-

do (4/2), das 9 às 18h, haverá uma parada 
para manutenção em um dos servidores 
instalados no Datacenter deste Tribunal, em 
virtude da necessidade de sanar um pro-
blema apresentado pelo equipamento. De 
acordo com o supervisor da Seção de Banco 
de Dados da STI, Geraldo Nébias, a inter-
venção  deixará indisponível o acesso a ar-
quivos armazenados, aplicações web, Portal 
Internet e Esparta. Geraldo Nébias adverte 
que se alguém tiver a necessidade de traba-
lhar nesse período, deverá informar ao setor 
para que a parada seja reprogramada.

STI anuncia manutenção 
em um dos servidores

A Caixa Econômica Federal anun-
cia mais benefícios para o servidor 
público que optar pela instituição 
bancária para receber seus venci-
mentos. Entre as vantagens, está a 
redução na taxa de Cheque Espe-
cial pelo prazo de 12 meses e, du-
rante ou após esse período, o des-
conto na taxa de juros, que pode 
chegar a mais de 80%, em função 
do volume de negócios. De acordo 
com a gerente de atendimento a 
Pessoa Física, Luciana Iglesias Nas-
cimento, a Caixa oferece taxas de 

Assim como na Subseção Judi-
ciária de Arapiraca, hoje (2/02) 
também não haverá expediente 
na Subseção de União dos Pal-
mares, em Alagoas, em virtude 
do feriado municipal em ho-
menagem à padroeira das res-
pectivas cidades - Santa Maria 

Madalena é a padroeira de União 
dos Palmares e Nossa Senhora 
do Bom Conselho, de Arapiraca. 
Com a suspensão do expediente 
hoje, os prazos processuais que 
venceriam nesta data ficam pror-
rogados para amanhã (3), pri-
meiro dia útil subsequente.

União dos Palmares sem expediente hoje

A Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
promoveu uma audiência pública 
para discutir o problema da falta de 
leitos nas Unidades de Tratamentos 
Intensivos (UTIs) na Região Metro-
politana de Fortaleza. O encontro, 
realizado na semana passada, con-
tou com a participação e represen-
tantes do Ministério Público Fede-
ral, procuradores da União, Estado 
e Município, além de e instituições 
estratégicas. De acordo com o juiz 
federal Marcus Vinícius Parente 
Rebouças, a contribuição de cada 
instituição permitirá a viabilização 
de uma solução consensual. No 
final, os participantes firmaram 
um compromisso de apresentar 
um plano detalhado de ação, com 
prazos e procedimentos que serão 
adotados.

O Núcleo de Assistên-
cia à Saúde (NAS) do 
Tribunal distribuirá gra-
tuitamente, a partir da 
próxima segunda-feira 
(6/2) e, enquanto durar 
o estoque, preservati-
vos para os interessados 
desta Corte. A ação faz 
parte de uma parceria 
entre o NAS e a Secreta-
ria Estadual de Saúde e visa esti-
mular a prevenção de HIV/AIDS 

Audiência pública 
discute a falta de 
leitos nas UTIs de 
Fortaleza

juros diferenciadas para os em-
préstimos de crédito consignado, 
além de isentar o servidor público 
da primeira anuidade do Cartão de 
Crédito para as variantes Nacional, 
Internacional, Gold e Platinum, nas 
bandeiras Mastercard e VISA. “Esta-
mos com um desconto de 100% na 
taxa de administração para aquisi-
ção de Consórcio Imobiliário e do 
Consórcio Auto”, informa a gerente. 
Os benefícios fazem parte da estra-
tégia do banco para a portabilida-
de do crédito de salário.

Caixa oferece vantagens para servidor

NAS distribui preservativos 

e doenças sexualmente transmis-
síveis (DST), bem como o uso do 
preservativo durante o Carnaval.


