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Os presidentes do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (TRF5),
desembargador federal José Baptista de
Almeida Filho e do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ministro Humberto Gomes
de Barros instalaram, na manhã de
ontem, dia 14, a 7ª Vara Federal de
União dos Palmares, em Alagoas. Em
seu discurso, o presidente do TRF5
ressaltou a importância da redistribuição
da Justiça Federal por tratar-se de uma
questão de democracia e de seguridade
jurídica. A 7ª Vara Federal terá como
titular o juiz federal Joaquim Lustosa
Filho e vai abranger 9 municípios

Presidente do TRF5 instala Vara Federal em
União dos Palmares no interior de Alagoas

(Branquinha, Colônia
Leopoldina, Flexeiras,
Ibateguara, Joaquim Gomes,
Murici, Novo Lino, São José da
Laje e União dos Palmares). A
solenidade contou com a
presença do governador de
Alagoas, Teotônio Vilela Filho e
do juiz federal André Luis Maia
Tobias Granja, diretor do Foro
em exercício da Seção
Judiciária de Alagoas. O evento
também foi prestigiado por
ministros do STJ, desembargadores dos
cinco Tribunais Regionais Federais e

presidentes de Tribunais de Justiça de
vários Estados do País.

A Justiça Federal na Paraíba (SFPB)
está realizando o curso “Desenvolvi-
mento Gerencial”, dirigido aos diretores
e supervisores da sede da Seção Judi-
ciária, em João Pessoa, e nas Subse-
ções de Campina Grande e de Sousa.
O curso, dividido em dois módulos, tem
o objetivo de elevar o grau das compe-
tências gerenciais associadas à gestão
pública contemporânea. Ontem, os
diretores e supervisores da sede da

Justiça Federal, em João Pessoa,
iniciaram o curso que contará com duas
turmas, divididas também em dois
módulos. As atividades serão realizadas
até o dia 1º de agosto. O conteúdo
programático do curso de desenvolvi-
mento gerencial está dividido em cinco
itens: Liderança; Capacitação dos Ges-
tores – gestor educador; Comunicação;
Desenvolvimento de Equipes e, por fim,
Negociação.

SJPB realiza curso de Desenvolvimento Gerencial

A Seção de Programas de Benefícios
informa que os servidores em licença
para acompanhar tratamento de saúde
de familiares perderão o direito ao
auxílio-alimentação. A suspensão atende
à Resolução nº 4, de 14 de março de
2008, que prevê o benefício apenas aos
servidores em efetivo exercício do
cargo. De acordo com a Seção, a
medida começou a vigorar desde junho
passado. Informações com Zélia, 9864.

Novas regras para o
auxílio-alimentação

No Brasil, mais de
40.000 pessoas
perdem a vida
anualmente em
acidentes de trânsito. Para
evitá-los, o motorista deve
estar atento a algumas
recomendações: olhe sempre
pelos retrovisores; assim que
começar a escurecer, acenda
as lanternas e à noite, use
sempre os faróis; no caso de
derrapagem em curvas, nunca
pise no freio, tire o pé do
acelerador; se tiver que parar
o carro na pista, sem
acostamento ou numa
emergência, acione de
imediato o pisca-alerta; evite
dar freadas bruscas que
travem os pneus,
principalmente na chuva.
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