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s águas 
das chu-
vas e dos 

drenos do 
sistema de ar 
condiciona-
do do TRF5, 
que poderiam 
escoar para o 
rio Capibari-
be, agora têm 
um uso nobre: 
estão regando 
os jardins do 
Tribunal Re-
gional Federal 
da 5ª Região – TRF5. Para o apro-
veitamento das águas, foi cons-
truída uma cisterna na ampliação 
do Tribunal, com capacidade de 
armazenar 70 mil litros. Com o 
sistema de bombeamento implan-
tado, mais de 300 metros quadra-
dos dos jardins serão regados em 
apenas uma hora. “O processo de 
aproveitamento das águas de chu-

TRF5 passa a utilizar 
águas das chuvas para 
regar os jardins do prédio

A Divisão de Folha de Pagamen-
to do TRF5 informa que, com a 
prorrogação do contrato da SulA-
mérica com o TRF5, o prazo para 
migração entre os planos (estilo, 
básico, especial e executivo) será 
de 15 de fevereiro a 15 de março 
deste ano. O servidor que desejar 
efetuar a migração, deve entrar 
em  contato com Danielle Aguiar, 
na Divisão de Folha de Pagamen-
to. Os valores estão disponíveis 
na Intranet. Para saber, basta cli-
car: unidades --> setor de bene-
fícios --> plano privado de saúde 
--> aditivo TRF5. Danielle Aguiar 

lembra que não haverá reajuste 
este semestre, uma vez que em 
setembro de 2011 a mensali-
dade foi reajustada em 11,97%, 
valor que vinha sendo assumido 
pelo Tribunal, acrescido de mais 
2,38%, referentes ao pagamento 
do Índice de Operação Financeira 
(IOF), que passou a ser de res-
ponsabilidade do usuário. “Em 
junho próximo será verificada a 
sinistralidade (percentual de uso) 
do período entre setembro/2011 
a junho/2012 para, se for o caso, 
ocorrer um novo reajuste em se-
tembro”, alertou.

SulAmérica divulga prazo para 
migração entre planos

O vice-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Rogério 
Fialho, representou o TRF5 na 
solenidade de passagem de co-
mando da Capitania dos Portos de 
Pernambuco. O comandante Ri-
cardo Pinheiro Padilha assumiu o 
Comando de Operações Navais.

A diretora de Foro da Justiça 
Federal na Paraíba, juíza Helena 
Fialho Moreira, e o prefeito de 
Patos, Nabor Wanderley Filho, 
assinaram Termo de Cooperação, 
no final da tarde da segunda-
-feira (13), na sede da JFPB, com 
a finalidade de criar as condições 
necessárias para a instalação da 
14ª Vara Federal naquele mu-
nicípio do sertão paraibano. A 
Subseção Judiciária de Patos 
funcionará na Rua Bossuet Wan-
derley, 649, Bairro Brasília. Antes 
da Vara de Patos, está programa-
da para março a inauguração da 
13ª Vara Federal de João Pessoa, 
quando será instalado mais um 
Juizado Especial Federal. Além da 
juíza Helena Fialho e do prefeito 
Nabor Wanderley, ainda partici-
param da assinatura do Termo de 
Cooperação o procurador geral 
do município de Patos, Walber 
Motta, e o diretor da Secretaria 
Administrativa da JFPB, Cícero 
Caldas Neto. (Fonte: Ascom/JFPB)

vas é importante, tanto no aspecto 
econômico, como no ambiental, 
pois as infiltrações favorecem o 
manancial subterrâneo, benefi-
ciando os aquíferos ou lençóis 
freáticos”, destacou o diretor de 
Serviços Gerais e Meio Ambiente 
da Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP) do 
TRF5, Antônio Macedo.

Vice-presidente do TRF5 prestigia 
solenidade na Capitania dos Portos

Patos/PB ganhará 
Vara Federal


