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Aniversariantes

20 SEGUNDAAbril Onildo Maciel Loureiro
Apoio Especial

Maria de Fátima Rodrigues da Silva
Precatórios

Angelina Gadelha P. Cavalcante
Apoio Especial

Rodrigo de Moura Barbosa
Recursos

O leilão judicial
unificado, realizado em
2ª praça pelas 5ª e 10ª
Varas Federais da
Paraíba, arrecadou
mais de R$ 2,3
milhões. O evento
ocorreu semana
passada, nos
auditórios da Justiça
Federal em João Pessoa e Campina
Grande. O leilão foi realizado através de
videoconferência, na capital, e na
modalidade presencial, em Campina
Grande. Somado ao resultado da 1ª data,
que aconteceu no dia 31 de março, o

Leilão Unificado na SJPB
arrecada mais de R$ 2,5 milhões

leilão superou R$ 2,5
milhões. Entre os
bens arrematados
estão incluídos
imóveis, veículos,
aparelhos de ar
condicionado e
televisores. Todos
foram apresentados
através de fotografias

exibidas em datashow, permitindo aos
interessados uma ideia mais correta dos
lotes e, consequentemente, maior
precisão nos lances. Informações sobre
o leilão judicial unificado podem ser
obtidas através do site ww.jfpb.jus.br.

Os juízes federais Joana Carolina Lins
Pereira, Frederico Wildson da Silva
Dantas e Edilson Pereira Nobre Júnior
permanecem à frente dos núcleos da
Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe5) nos Estados de Per-
nambuco, Alagoas e Rio Grande do Nor-
te, respectivamente. A juíza Cristina
Maria Costa Garcez assumiu a direção

do núcleo
paraibano,
enquanto os
núcleos da
Esmafe no
Ceará e em
Sergipe se-
rão dirigidos pelas juízas Germana de
Oliveira Moraes e Lidiane Vieira Bomfin

Diretores dos núcleos da Esmafe

Pinheiro de Meneses. Os magistrados de-
verão atuar no biênio 2009/2011, período

em que o desembargador federal Lázaro
Guimarães vai dirigir a Esmafe5.
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Setor de Benefícios
lembra prazos
MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS – No dia
30 de abril, encerra o prazo para os
servidores que quiserem fazer a
migração entre os planos (Básico,
Especial I e Especial II) do Seguro
Saúde SulAmérica.

AUXÍLIO-SAÚDE – Quem estiver
inscrito no Programa Auxílio-Saúde
deverá apresentar o recibo de
pagamento do Plano de Saúde, no
primeiro dia útil de cada mês. O recibo
deve conter valores individualizados,
discriminando a mensalidade do titular e
dependentes. Informações com Lúcia
ou Danielle, pelos ramais 9864/9865.

O Núcleo de
Odontologia da
DAMS realiza
consultas
clínicas para os
servidores e
estagiários de
nível médio do TRF5. O serviço conta
com uma equipe de profissionais com
especialidade em diversas áreas, como
periodontia (tratamento de gengiva),
extração, restaurações, pequenas
cirurgias (gengioplastia e retalho), além
de aplicações de flúor e laser para aftas
e herpes. Informações ou agendamento
de consultas pelo ramal 9296.

Atendimento
odontológico
na DAMS


