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A

Meio Ambiente
Um ar condicionado sujo represen-

ta 158 quilos de gás carbônico a 
mais na atmosfera por ano.

Aniversariantes

Requisitados: Folha de pagamento informa 
prazo de entrega da declaração anual

Juiz Federal 
Ricardo Ribeiro Campo

SJCE

Lilian Mª Araújo de Andrade Lima Corrêa
Subsecretaria de Recursos
Sandra Rodrigues de Oliveira
Divisão da 1ª Turma
Sávia França de Carvalho
Divisão da 2ª Turma
José Demóclitos Silvino da Silva
Gab. Desa. Fed. Margarida Cantarelli
Maria Gorete de Morais Lima
Secretaria Judiciária

Sábado, dia 22 de fevereiro 
César Augusto de Lima Silveira
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Gileno Ferreira de Lima
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Rodrigo Lins de Lima
Assessoria Especial da Presidência
Gesival Guilherme de Oliveira
Núcleo de Gestão Documental

Domingo, dia 23 de fevereiro

Juiz Federal 
Newton Fladstone 
Barbosa de Moura

SJCE

Rafael Vieira de Souza
Gab. Des. Fed. Fernando Braga
Moacir Mariano da Silva
Almoxarifado

de Fevereiro21
SEXTA

Marcelo Navarro participa da reunião do CEMAF

Magistrada recebe 
homenagem

Divisão de Folha de 
Pagamento (DFP) do 

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região –TRF5 in-
forma que os servidores 
requisitados, incluídos 
nos programas de auxílio-
-alimentação, transporte e 
pré-escolar, devem provi-
denciar a declaração anual 
fornecida pelo órgão de 
origem, na qual conste 
o não recebimento dos referidos 
benefícios. De acordo com a DFP, 
o prazo para entrega do docu-
mento é até o dia 1º de abril. Caso 
o servidor não apresente a decla-
ração, os benefícios serão suspen-

sos a partir da folha de abril/2014, 
conforme determina a Resolução 
nº 04/2008 do Conselho da Justiça 
Federal (CJF). 
Dados cadastrais - A DFP lembra 
que,  além da declaração, o  ser-

Nesta sexta-feira (21), o dire-
tor da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe), 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, participa da primeira 
reunião de 2014 do Conselho 
das Escolas de Magistratura Fe-
deral (CEMAF). O encontro, pro-

movido pelo Centro de Estudos 
Judiciários (CEJ) do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), tem o obje-
tivo de discutir assuntos relacio-
nados com a formação do magis-
trado. Na programação, constam 
debates sobre a metodologia de 
avaliação adotadas pelas Escolas 

de Magistratura Federal; unifor-
mização das formas de contra-
tação de especialistas externos e 
acompanhamento da execução do 
Plano de Metas. O encontro será 
realizado das 10h às 13h, na Sala 
de Reuniões da Corregedoria Ge-
ral da Justiça Federal, em Brasília.

vidor que recebe auxílio-
-transporte deve atualizar 
seus dados cadastrais, em 
atendimento ao que prevê 
a Resolução do CJF. O be-
neficiário deverá imprimir o 
formulário próprio na in-
tranet, dependendo da sua 
situação: cadastramento de 
servidores, requisitados ou 
exclusão do programa. O 
solicitante precisa preen-

cher o formulário à mão e entre-
gar no Setor de Benefícios, com 
comprovante de residência e cópia 
de contracheque ou declaração de 
remuneração. Mais informações 
nos ramais 9344 ou 9784.

Hoje (21), a desembargadora 
federal  Margarida  Cantarelli 
será homenageada pela Justiça 
Federal no Rio Grande do Norte 
(JFRN), em virtude da proximi-
dade da sua aposentadoria. O 
evento, realizado às 10h20, no 
auditório da JFRN, em Natal, 
contará com a participação de 
magistrados, servidores, cola-
boradores, representantes das 
administrações estadual e mu-
nicipal, além de integrantes de 
diversas instituições da Justiça, 
sediadas naquele estado. Duran-
te a cerimônia, a desembarga-
dora receberá o título de cidadã 
natalense, proposto pelo presi-
dente da Câmara Municipal de 
Natal, vereador Albert Dickson.


