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Dia do Ouvidor

A inauguração da 28ª Vara Federal em Ar-
coverde e das 29ª e 30ª varas em Jaboatão 
dos Guararapes beneficiará mais de um 
milhão de pessoas. As três novas unidades 
da Justiça Federal na 5ª Região serão inau-
guradas pelo desembargador federal Luiz 
Alberto Gurgel de Faria, amanhã e sexta-
-feira.  A Subseção de Arcoverde está locali-
zada no km-258 da Rodovia BR-232, bairro 
de Jardim Planalto, centro da cidade. A juíza 
federal Daniela Zarzar assume a titularidade 
da 28ª Vara. Com competência de Vara Mis-
ta, tem atuação nas áreas Cível, Penal, Exe-

cução Fiscal e Juizado Especial Federal. Por 
outro lado, as Varas Federais de Jaboatão 
ficam localizadas na Avenida Ayrton Senna, 
3835, em Piedade. Os magistrados Georgius 
Luis Credídio e José Baptista de Almeida Fi-
lho Neto passam a dirigir as 29ª e 30ª Varas 
Federais, respectivamente. Com competên-
cia para atuar nas áreas de Execução Fiscal e 
Juizado Especial, as varas beneficiarão tam-
bém a população dos municípios do Cabo 
de Santo Agostinho, Sirinhaém, Ipojuca e 
Rio Formoso, que juntas possuem cerca de 
um milhão de pessoas.

O NAS conta ago-
ra com uma geriatra. 
Formada em Medici-
na pela Universidade 
Federal do Rio Grande 
do Norte e especialista 
em Geriatria pela Esco-
la Paulista de Medicina, 
Thaisa Oliveira reco-
menda cuidar do corpo 
e da mente desde cedo para um envelhe-
cimento saudável, com a prática regular 
de exercícios físicos e técnicas de relaxa-
mento. A médica atende aos servidores 
nas segundas e sextas-feiras, no perío-
do da tarde, e nas terças e quartas pela 
manhã. Os interessados podem marcar 
consultas através do ramal 9296.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) informa que o requerimento 
para Licença Médica deverá ser en-
viado via Fluxus, antes da inspeção 
médica e da entrega do atestado 

físico. No preenchimento do requerimen-
to virtual, o servidor deverá ainda especi-
ficar seu nome no campo “Descrição do 
documento”.

Geriatria

Licença médica

Notícias do NAS
Varas de Jaboatão beneficiarão 
Cabo e municípios da Mata Sul 

O presidente do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, desembargador federal Luiz Alberto 
Gurgel de Faria, realizou visita ontem ao gover-
nador Eduardo Campos. Na ocasião, entregou 
o convite para posse da futura Mesa Diretora 
desta Corte, que será integrada pelos desembar-
gadores federais Paulo Roberto de Oliveira Lima 
(presidente), Rogério de Meneses Fialho Moreira 
(vice) e Vladimir de Souza Carvalho (corregedor). 
O presidente do TRF5 presenteou o governador 
com um exemplar do seu livro Extrafiscalidade e 
a Concretização do Princípio da Redução das De-
sigualdades Regionais.

Luiz Alberto convida governador para posse no TRF5

A direção da Primeira Turma desta Corte 
informa que o horário da sessão de julga-
mento desta 5ª feira (17) será às 14h, e não 
às 13h, como de costume.

Primeira Turma fará 
reunião às 14h

O Setor de Estágio de Nível Superior do 
TRF5 informa aos estagiários que providen-
ciem a entrega do comprovante de matrícu-
la do primeiro semestre de 2011, devendo 
apresentá-lo até o dia 31 de março. Outras 
informações nos ramais 9835/9839.

Estágio de Nível Superior

Será realizado amanhã (17) e sexta-
-feira (18), na Esmafe5, o V Encontro 
das Seções de Contadoria da Justiça 
Federal da 5ª Região. Na ocasião, ser-
vidores da Seção de Contadoria des-
te Tribunal e das Seções Judiciárias 
vinculadas se reunirão para analisar 
o “Manual de Orientação de Procedimentos 
para os Cálculos na Justiça federal”, aprova-
do pelo Conselho da Justiça Federal, através 
da Resolução 134. Nos dois dias do encon-
tro, os servidores estudarão o novo manual 
para adequação de suas planilhas e tabelas 
de correção monetária à nova regra.

Contadorias fazem 
encontro na Esmafe5


