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Aniversariantes
José Edílson Barros da Silva
Quarta Turma
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Decisão do ministro Barros Monteiro visa
agilizar STJ.

O Conselho da
Justiça Federal
autorizou para
este mês o
pagamento de
R$ 5,5 bilhões
em precatórios,
que só seriam
pagos nos
meses de março
ou abril de 2008.
A antecipação economizará cerca de R$
300 milhões para o Tesouro Nacional,

Conselho da Justiça Federal
antecipa pagamento de precatórios

A Seção Judiciária da Paraíba iniciou,
este mês, um conjunto de obras no
prédio-sede. Os serviços de reforma
incluem o estacionamento, banheiros
das Varas Federais e o restaurante. O
projeto foi elaborado pelo Núcleo de
Administração Patrimonial da Justiça
Federal na Paraíba e tem conclusão
prevista para 120 dias. Provisoriamente,
os veículos podem ser estacionados no
terreno anexo ao prédio da SJPB e o

restaurante está funcionando num imó-
vel da Rua João Teixeira de Carvalho.

Prédio da SJPB passa por reformas

Até o próximo dia 31, o servidor
que quiser receber o auxílio pré-
escolar retroativo a este mês
deverá fazer o cadastramento
ou recadastramento dos
dependentes, na Seção de
Benefícios. É preciso entregar
o formulário de inscrição junto
com os documentos no
protocolo administrativo
(malote). Os dependentes que
já fazem parte do Programa
devem ser recadastrados sem
a necessidade de anexar os
documentos. Informações:9864.

Auxílio  pré-escolar
até 31 de janeiro

valor que seria
pago a título de
juros e correção
monetária. Ao
todo, serão
beneficiadas
cerca de 110 mil
pessoas em todo
o País nos mais
de 70 mil
processos. No

total, o TRF5 pagará aos beneficiários o
valor de R$ 816.987.141,00.

Os relatórios individuais dos servidores
que participaram do Programa de Saúde
Preventiva, realizado em novembro de
2007, já se encontram disponíveis para
entrega na Divisão de Assistência
Médica e Social (DAMS) do TRF5. Os
interessados devem se dirigir à DAMS
no horário do expediente. Mais
informações pelo ramal 9296.

DAMS entrega ao
servidor relatório de
Saúde Preventiva

Por causa da
montagem do
palco para o
carnaval 2008 no
Paço Alfândega, a
EMTU já alterou o
itinerário de 14 linhas de
ônibus que passam no
local. Os usuários serão
informados dos novos
itinerários através de cartazes
colocados nos ônibus das
linhas alteradas. Informações:
0800.810158
ou www.emtu.pe.gov.br

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Itinerário
de ônibus


