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Fevereiro

SEGUNDA

Aniversariantes
Áurea Ferreira de Brito
Gab. Des. Margarida Cantarelli
Maria Angélica Lima Bezerra
DAMS

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

No ano de 2007, o Setor de
Protocolo recebeu cerca de 800
a 1000 petições diárias.

O diretor da Revista
Parahyba Judiciária, juiz
federal Emiliano Zapata de
Miranda Leitão, informa que a
Comissão da Revista
receberá, até o dia 3 de
março, trabalhos jurídicos
para o volume nº 7. Serão
submetidos à análise e
seleção da Comissão,
trabalhos elaborados por
operadores do Direito, bem como
estudantes de cursos de pós-graduação

Parahyba Judiciária recebe
artigos até o dia 3 de março

em sentido lato, mestrado e
doutorado na área jurídica. A
entrega deve ser feita na
Biblioteca da Seção Judiciária
da Paraíba, ou via postal, com
aviso de recebimento, para o
endereço: Biblioteca Juiz
Federal Agnelo Amorim Filho,
Rua João Teixeira de Carvalho,
480 – Brisamar – CEP 58.031-
900 – João Pessoa/PB.

Maiores informações: (83) 216.4005 ou
parahybajudiciaria@jfpb.gov.br.

As novas regras para concessão do
auxílio pré-escolar, definidas pelo
Conselho de Justiça Federal (CJF),
prevê a inclusão de crianças a partir do
nascimento até os seis anos de idade
(filhos, enteados com dependência
econômica comprovada e menor sob
guarda). Para ter direito ao benefício é
preciso fazer o cadastramento ou
recadastramento dos dependentes,
entregando o formulário de inscrição

preenchido, junto com os documentos,
no protocolo administrativo (malote). Os
dependentes que já fazem parte do Pro-
grama devem ser recadastrados sem a
necessidade de anexar os documentos.
As instruções e os formulários de
inscrição estão na Intranet do TRF5. O
benefício será concedido a partir do
mês em que o servidor fizer a inscrição.
Informações : 9864  e no endereço
www.intranet.trf5.gov.br/DAMS.

Auxílio pré-escolar tem novas regras

Até o dia 15 de fevereiro, das 12h às
19h, os servidores beneficiários da
SulAmérica interessados em realizar
mudança no plano de saúde devem se
dirigir à DAMS (Anexo III). Qualquer
informação sobre a mudança, do Plano
Básico para o Especial (I ou II) e vice-
versa, deve ser obtida com Lúcia
d’Almeida pelo ramal 9865.

Interessado em mudar
plano de saúde deve
procurar a DAMS
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De acordo com
parecer do Conselho
Federal de Medicina, não
há comprovação científica
sobre a eficácia da auto-
hemoterapia. O parecer foi
solicitado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), que buscou a opinião
de autoridades médicas sobre o
procedimento devido a popu-
laridade da terapia com a pro-
messa de curas milagrosas para
doenças graves, como câncer e
AIDS. O tratamento de doenças
pela retirada e nova injeção do
sangue no próprio paciente vem
sendo utilizado indiscriminada-
mente, o que preocupa o
governo. O documento do CFM
foi produzido pelo médico Munir
Massud (professor de Clínica
Médica da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte),
constatando que “não há
comprovação de sua efetivi-
dade, nem de sua segurança”.

Auto- hemoterapia

Fonte : DAMS/TRF5

Encerram-se hoje as inscrições
para o Prêmio SOF de
Monografias 2007. O concurso,
promovido pela Secretaria de
Orçamento Federal (SOF), em
parceria com a Escola
de Administração Fazendária,
visa estimular a pesquisa no
orçamento público e vai premiar
trabalhos com dois temas:
Orçamento como Instrumento
de Política Pública e Gestão
Fiscal e Promovendo a
Qualidade do Gasto Público.
Informações: www.esaf.fazenda.gov.br

Termina inscrição
para Prêmio SOF


