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urante sessão 
ordinária realiza-
da na manhã de 

ontem, o Conselho de 
Administração do TRF5, 
atendendo uma solicita-
ção da Associação dos 
Juízes Federais o Brasil 
(Ajufe), aprovou o afas-
tamento do juiz federal 
Nagibe de Melo Neto 
pelo período de cinco 

Conselho de Administração 
aprova licença do juiz
federal Nagibe de Melo

meses, contados a partir 
de 1º de fevereiro. Neste 
período o magistrado vai 
se dedicar exclusivamente 
às atividades da Ajufe, na 
qual o magistrado exerce 
o cargo de vice-presiden-
te da 5ª Região, durante 
o biênio 2010/2012. Na 
mesma sessão, os conse-
lheiros apreciaram outros 
processos administrativos.

A partir deste mês, os servidores 
estão pagando a mensalidade do 
Plano de Saúde SulAmérica com 
reajuste de 11,97% (que vinha sen-
do assumido pelo Tribunal desde 
setembro/2011) acrescido de mais 
2,38%, referentes ao pagamento 
do Índice de Operação Financeira 
(IOF), que passou a ser de respon-
sabilidade do usuário. A Divisão de 
Folha de Pagamento informa que 
disponibilizou na intranet o con-

trato celebrado, no ano passado, 
entre o TRF5 e a SulAmérica e que 
no mesmo link é possível visualizar 
o Termo Aditivo que fixa o percen-
tual do reajuste nas mensalidades. 
Para ter acesso aos documentos, 
basta seguir o seguinte caminho: 
Unidades --> Setor de Benefícios 
--> Plano Privado de Saúde --> 
Contrato SulAmérica. Mais infor-
mações com Danielle, pelo ramal 
9345.

Reajuste no Plano de Saúde SulAmérica O Instituto Arqueológico, Histó-
rico e Geográfico Pernambucano 
(IAHGP), presidido pela desem-
bargadora federal Margarida 
Cantarelli, está completando 150 
anos de existência. Para come-
morar a data, alguns eventos 
foram organizados para o fim de 
semana. Amanhã (27), às 20h, no 
Teatro de Santa Isabel, haverá 
a Sessão Magna com palestra 
alusiva à data do aniversário do 

Hoje, o Con-
selho Nacional 
de Justiça (CNJ) 
realiza a 16ª 
sessão extra-
ordinária para 
os conselheiros 
avaliarem e 
votarem o texto 
final do Relatório Anual de Ativi-
dades 2011. O documento re-
trata a situação do Judiciário no 
país e também funciona como 
uma prestação de contas das 
atividades do CNJ à sociedade. 

Para proporcio-
nar uma leitura 
mais agradável 
e mais informa-
tiva, o Relatório 
Anual de Ativi-
dades será pro-
duzido em for-
mato eletrônico 

e traz fotos, infográficos e hiper-
links, que direcionarão o leitor 
aos temas e programas específi-
co. O documento estará disponí-
vel para download no endereço 
www.cnj.jus.br.

IAHGP. Logo 
após, no mes-
mo local, o 
pianista Mar-
co Caneca vai 
realizar um 
concerto com 
peças musicais de autores per-
nambucanos. No sábado (28), às 
10h30, será celebrada uma missa 
solene na Basílica de Nossa Se-
nhora do Carmo, onde foi fundado 

o Instituto. O en-
cerramento das co-
memorações será 
no domingo (29), 
na Concatedral da 
Madre de Deus, às 
17h, com concer-

to executado pela Orquestra do 
Conservatório Pernambucano de 
Música. Os eventos são abertos 
ao público e todos estão convi-
dados.

Relatório Anual de Atividades do CNJ

IAHGP comemora 150 anos

O servidor Adeilton dos Santos, 
da Subsecretaria de Tecnologia 

da Informação (STI), solicita do-
ação de sangue para sua esposa, 
que irá fazer uma cirurgia ama-
nhã (27) no Hospital da Unimed. 

A doação deverá ser feita em 
nome de Rosineide Alves da Sil-

va, na Fundação Hemope.


