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O
Comprovante

Doação de sangue: Hemope faz ação no TRF5 

Descarte de 
lâmpadas

de Agosto

QUARTA

Auxílios pré-escolar e alimentação 
têm novos valores

O servidor aposentado Norberto Do-
mingos vende chácara, em Goiana, 

próximo à fábrica da Fiat e à praia de 
Atapuz, no valor de R$ 230 mil. A área é 
classificada como agropecuária e turísti-
ca, na qual é permitido construir imóvel 
com até três andares, ou que tenha, no 

máximo, 11,5 metros. Contato por meio 
dos telefones (081) 99965-2101 ou 
(081) 99740-3090 (Giselda Brandi).
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auxílio pré-escolar terá novo 
valor a partir de amanhã 

(1º/09), sendo fixado em R$ 699. Já 
o auxílio-alimentação foi reajusta-
do para R$ 884, a partir de 1º/10. 
O pagamento dos novos valores só 
se tornou possível após a edição 
da Portaria nº 297, de 24/08/2016, 
assinada pelo presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) e do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
ministro Francisco Falcão. Os bene-
fícios foram reajustados em feverei-
ro deste ano, por meio da Portaria 
Conjunta nº 1, de 18/02/2016, mas 
o pagamento dos novos valores 

ficou condicionado à dispo-
nibilidade financeira de cada 
órgão, de forma que não ha-
verá pagamento de qualquer 
valor retroativo. 
Cadastramento - Para re-
ceber o auxílio pré-escolar 
é necessário que o servidor 
se cadastre junto à Seção de 
Benefícios. No ato da inscri-
ção deverá ser apresentado 
o formulário e a certidão de nasci-
mento dos filhos de até seis anos, 
estendido aos que completam essa 
idade após 31 de março. O formu-
lário de cadastramento pode ser 

encontrado na Intranet, clicando em 
Unidades, em seguida, na aba “Se-
tor de Benefícios” e, por fim, “Auxílio 
pré-escolar”. Mais informações com 
Nicoló Marangon (ramal 9565). 

Ontem (30), 
uma equipe do 
Hemocentro de 
Pernambuco 
(Hemope) este-
ve percorrendo 
diversos setores 
do TRF5 para 
elucidar dúvidas 
sobre a doação de sangue. Hoje, 
das 8h30 às 12h e das 13h30 às 

17h, no Núcleo 
de Assistência 
à saúde (NAS), 
será realizada 
a coleta nos 
servidores e 
magistrados 
que desejam 
colaborar com 

a campanha. Uma das dúvidas 
respondidas pela equipe do Hemo-

pe foi com relação à doação de 
sangue por parte de pessoas que 
possuem tatuagem ou piercing. 
Segundo o Hemope, a doação 
pode ser realizada, desde que a 
aplicação tenha mais de 12 me-
ses. As principais informações 
constam no panfleto distribuído 
nos setores ou podem ser ob-
tidas no Hemope, por meio do 
telefone 0800-0811535.

Novo corregedor - O presidente 
do TRF5, desembargador Rogério 
Fialho Moreira, prestigiou, ontem 
(30), a cerimônia de posse do 
novo corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro Mauro Camp-
bell Marques (ao centro, com a 
esposa Lúcia Clara Marques), no 
Conselho da Justiça Federal, em 
Brasília. Os presidentes dos TRFs 
da 3ª e 4ª Regiões, desembargado-
res federais Cecília Marcondes e Luiz 

A empresa Stericycle recolheu no 
TRF5, na semana passada, 3.334 
lâmpadas fluorescentes quei-
madas para descontaminação e 
descaracterização. O controle da 
coleta é realizado pela equipe da 
Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP) 
do Tribunal. Essas lâmpadas não 
podem ser descartadas em lixo 
comum, pois, além de compro-
meter a saúde humana, os resídu-
os (compostos por mercúrio, pó 
fosfórico, vidro, alumínio e chum-
bo) contaminam o meio ambien-
te. Por isso, o TRF5 tem adotado 
medidas de reciclagem.

Fernando Penteado, também partici-
param do evento.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos do TRF5, por 
meio da Seção de Acompanha-
mento de Estágio de Nível Superior, 
lembra que a entrega do compro-
vante de matrícula 2016.2, carim-
bado e assinado, deve ser feita até 
o dia 9/09. Os estudantes que não 
apresentarem o comprovante terão 
a bolsa de estágio suspensa. Mais 
informações no ramal 9803.


