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Subseção Judiciária de Caruaru tem
sede própria.

A gerência do Posto de Atendimento
Bancário (PAB) da Caixa Econômica
Federal no TRF5 informa aos usuários e
servidores desta Corte que o expediente
bancário desta sexta-feira (01/02) será
das 8h às 12h. O horário foi alterado em
virtude do intenso movimento de blocos
carnavalescos que estarão desfilando
nas imediações do Tribunal.

Caixa altera expediente
bancário na sexta-feira

Os servidores deste Tribunal
que vão cair na folia podem
estacionar seus veículos no
Anexo I, da noite da sexta-feira
(1º de fevereiro.) até a terça-
feira de carnaval (dia 5). Para
usufruir dessa comodidade e
segurança, é preciso fazer
cadastramento do veículo até
amanhã, na Subsecretaria de
Apoio Especial (SAE). O uso
é restrito aos servidores desta
Corte e o acesso será por ordem de
chegada. Informações através dos
ramais: 9004, 9008 ou 9376.

Amanhã é o último
dia para cadastrar
veículo na SAE

Termina na próxima quinta-feira, dia 31,
o prazo para o servidor que quiser rece-
ber o auxilio pré-escolar retroativo a
este mês fazer o cadastramento/reca-
dastramento dos dependentes. Para ter
direito ao benefício, é preciso entregar
o formulário de inscrição, disponibiliza-
do pela Seção de Benefícios (antiga
DAMS/ benefícios) na Intranet, junto

com os documentos no protocolo
administrativo (malote). Os dependen-
tes que já fazem parte do Programa de-
vem ser recadastrados sem a necessi-
dade de anexar os documentos.
Importante: não é mais necessária a
entrega de recibos escolares do ano
passado, pois já perderam a validade.
Informações: 9864.

Inscrição do Pré-escolar termina quinta-feira

A Comissão de Meio
Ambiente da Justiça Federal
de Pernambuco distribuiu,
nos prédios da seção judiciá-
ria, 15 urnas para recolhimen-
to do papel não reutilizável. A
iniciativa faz parte da
implantação do Programa de
Gestão Ambiental da JFPE.
Os papéis recolhidos serão
reciclados pela ONG Moradia
e Cidadania, que também
trabalha em parceria com o
Tribunal Regional Federal da
5ª Região (TRF5) e recicla

cerca de 70% do papel des-
cartado pelo Tribunal. O pro-
grama de Gestão Ambiental
do TRF5 já economizou
cerca de 3.500 resmas de
papel, equivalente a 180
árvores poupadas, o que
significa uma redução nos
impactos ambientais e dimi-
nuição nos custos. Em
março, a Comissão realizará
uma palestra sobre a
Implantação do Programa
de Gestão Ambiental na
Justiça Federal.

Justiça Federal implanta
Programa de Gestão Ambiental

A programação
da Terça Negra está
em ritmo de carnaval,
com o Maracatu Aurora
Africana, o Afoxé Axé Ifá,
Afoxé Filhos de Dandalunda
e Afoxé Povo de Ogunté. A
festa começa às 19h, no
Pátio de São Pedro. Quem for
ao Pólo das Fantasias, na
Praça do Ar-
senal da Ma-
rinha, nesta
quarta, vai
conferir des-
file de agre-
miações, or-
questra de frevo e passistas.
A folia começa às 18h. Naná
Vasconcelos em contagem
regressiva faz o ensaio geral
para a abertura do carnaval do
Recife com batuqueiros de 14
nações de maracatu.


