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Os servidores que recebem salários atra-
vés de conta de operação 013 (poupan-
ça) da Caixa Econômica Federal terão
que abrir uma nova conta de operação
001 (conta-corrente). O novo número de-
verá ser apresentado ao setor de Paga-
mento até a próxima quinta-feira, dia 10,
data do fechamento da folha. O NDRH
informa que a medida também será apli-
cada no pagamento de pensões civil e
alimentícia. Pelas novas regras do Banco
Central, conta-poupança não pode ser
destinada a pagamento de salários e pen-
sões. Informações: 9345, 9565 ou 9342.

Salários e pensões
não podem ser
depositados em
conta-poupança

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
promove na próxima quarta-feira, dia 9,
seminário “O Judiciário e os 18 anos
do ECA: Desafios na especialização
para a garantia dos direitos da criança
e adolescentes”, com o objetivo de
analisar os avanços do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) nos
últimos 18 anos. Na programação,
constam ainda debates em torno do

Erramos
No TRF Hoje da última sexta-feira (04),
erramos a pontuação e a colocação
dos participantes do II São João
Solidário do TRF5. Na verdade, em
primeiro lugar estavam os gabinetes
com 4.279 pontos, seguidos da
Secretaria Administrativa com 1.894
pontos. A Diretoria Geral tinha 1.804
pontos, a Presidência, 1.392 e a
Secretaria Judiciária 604 pontos, até o
fechamento desta edição. 

Cadastro Nacional de Adoção,
lançado em abril passado, e da
formação específica e continuada da
magistratura em direito da criança e do
adolescente, além da participação de
equipes multicisciplinares no
atendimento. O seminário será
realizado no Plenário da Primeira
Turma do Superior Tribunal Federal,
das 9h30 às 18h.

CNJ analisa Estatuto da Criança e do Adolescente

Os associados da Asserjufe terão um
desconto especial no mês de julho. Uma
parceria com o parque de diversões
Mirabilândia oferece preços mais baixos nas
entradas para servidores e seus
dependentes. Mais informações com
Cristiane, pelo ramal 9581.

Associados da Asserjufe têm
descontos no Mirabilândia

Em visita ao TRF5 na última sexta-feira, o
procurador-chefe da Procuradoria Fede-
ral Especializada Junto ao INSS, Ricardo
Augusto Panquestor, propôs o início da
Conciliação do INSS para o final deste
mês. Recebido pelo desembargador
federal Geraldo Apoliano, o procurador
colocou-se à disposição para
encaminhar, na próxima semana, ao
TRF5 os procuradores do INSS
responsáveis pela avaliação preliminar

dos processos previdenciários. No
primeiro momento, o sistema de
Conciliação das causas previdenciárias
beneficiará aproximadamente 3 mil
litigantes (rurícola e assistencial). No
entanto, como na sede do TRF5 existem
poucos processos do INSS com valores
considerados majorados, na opinião do
procurador, será possível incluir na
Conciliação outras matérias
previdenciárias.

TRF5 e INSS formalizam Conciliação


