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Informática

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia da Bandeira

O  leilão
judicial
unificado,
realizado
pela 5ª e 10ª
Varas
Federais da
Paraíba
(Privativas de
Execuções Fiscais, em João
Pessoa e Campina Grande),
arrecadou R$ 468,4 mil na primeira
data (13 de novembro). No próximo
dia 25, a partir das 9h, nos
auditórios da Justiça Federal nas
duas cidades, acontecerá a
segunda praça do leilão. O leilão judicial
unificado utiliza equipamento de

Leilão Unificado arrecada R$ 468 mil
videoconferência, tornando possível
efetuar os lances por arrematantes
presentes nas duas sedes, de
forma simultânea. Os bens são
apresentados através de fotografias
exibidas em datashow. A iniciativa
faz parte do Projeto Leilão Eficaz,

lançado pela
10ª Vara
Federal, com
a finalidade
de propiciar
maior
transparên-
cia e
participação

dos arrematantes. Maiores informações:
www.jfpb.jus.br.

O cantor, compositor e instrumentista
Nando Cordel visitou os diretores
Sorária Caio (Diretora Geral) e
Vladislave Leite (Secretaria
Administrativa), na tarde de ontem, para
conhecer o trabalho social e ambiental
realizado pelo TRF5. O músico
pernambucano, cuja atuação vai muito
além da carreira artística, recebeu um
relatório das atividades desenvolvidas
na comunidade do Pilar (Bairro do

Recife) e
das ações
de preserva-
ção dos re-
cursos naturais, que estão em andamento
nesta Corte. Na sede da Esmafe5, Nan-
do Cordel conheceu o projeto FORME,
desenvolvido em parceria com a
Fecomércio, que beneficia ex-estagiários
de nível médio do TRF5. A visita teve o
objetivo de conhecer experiências de

Nando Cordel visita Tribunal

sucesso em comunidades pobres, com
o intuito de estimular a inclusão social e
a “cultura da paz”.

Os
interessados
em participar
da campanha
“Para Gostar
de Ler,
Precisamos
de Livros”
devem fazer
doações até amanhã, no Serviço
Social/DAMS. A campanha,
coordenada pela Rede de Bibliotecas
Comunitárias do Recife e Centro Luiz
Freire, visa ampliar o acervo de livros
infantis e juvenis de 14 bibliotecas
comunitárias. Informações com
Arthemísia, ramal 9322.

Doação de livros

Comunicado
O Setor de Benefícios do TRF5
informa aos servidores inscritos
no Programa Auxílio-Saúde que o
pagamento retroativo, referente ao
ano de 2008, só será efetuado na
folha de dezembro. Quem tiver
direito ao benefício deverá trazer
os recibos, impreterivelmente, até
o dia 1º de dezembro. Informa-
ções com Danielle, ramal 9865.

Para lembrar o Dia Nacional do
Doador de Sangue (25 de
novembro), o Comitê Socioambiental do
TRF5 promoverá uma campanha de
sensibilização junto aos servidores,
estagiários e terceirizados desta Corte.
Na próxima terça-feira, das 9h às 17h,
haverá coleta de sangue na DAMS
(Anexo III), que será repassada ao
Hemope. O doador deverá ter entre 18 e
65 anos, pesar mais de 50kg, trazer
documento com foto e fazer uma
refeição leve antes da doação.
Informações: 9763.

Comitê ajuda
campanha do
Hemope


