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Aniversariantes

SEGUNDA

Doação de Sangue

G

A servidora Maria Isabella da Motta 
Reis, Subsecretaria de Infraestrutu-
ra e Administração Predial (SIAP), 
solicita a doação de qualquer tipo 

de sangue, em nome de Hildete da 
Motta Silveira Reis (mãe da servi-
dora), que está internada na Uni-
dade de Cardiologia do Hospital 

Português (Recife). A doação deverá 
ser feita ao IHENE (Rua Tabira, 54 
– Boa Vista). O atendimento é de 
segunda a sábado, das 7h às 19h.

DG divulga cronograma da III Olimpíada da Justiça 
Federal da 5ª Região

SJAL faz primeiro ordenamento de pagamento através da AJG

Cidadão  
quixadaense

Auxílio-saúde

ARQUIVO

Camila Nogueira Cardoso
Gab. Des. Federal Francisco Wildo
Arivaldo Ferreira Siebra Júnior
Gabinete da Revista

arantir o sucesso e aprimo-
rar ainda mais o nível das 
competições da III Olimpíada 

da Justiça Federal da 5ª Região. 
Com esse propósito, a Diretoria 
Geral (DG) do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 está 
divulgando para os diretores das 
Secretarias Administrativas das 
Seções Judiciárias comunicado e a 
minuta do regulamento dos jogos. 
O documento estabelece que as 
informações pertinentes à com-

petição deverão ser divulgadas 
junto aos magistrados, servi-
dores e estagiários da Seção e 
Subseções até o dia 03/8. O ge-
rente do Projeto Olimpíada da 
JF5, Geraldo Alves, informa que 
a expectativa é que no dia 07 de 
agosto seja realizada a primeira 
videoconferência, na qual será dis-
cutido e aprovado o regulamento 
da competição. 
Voluntários – Com relação à pre-
paração da olimpíada, Geraldo 

Alves disse que a novidade deste 
ano é a abertura para que voluntá-
rios possam participar da organi-
zação do evento. “Os interessados 
que queiram aderir à iniciativa 

A Seção Judiciária 
de Alagoas (SJAL) 
ordenou, na sema-
na passada, o pri-
meiro pagamento 
de ofícios de perí-
cias realizadas pelos 
Juizados Especiais 
Federais (JEF’s) por 
meio do novo sistema de Assis-
tência Judiciária Gratuita – AJG. 
O pagamento, que corresponde 
a 2.198 perícias, será efetuado a 

partir de 1º de 
agosto. Segun-
do o Diretor da 
Subsecretaria de 
Desenvolvimento 
Institucional do 
TRF5, Rogério 
Piquet, o sistema, 
implantado em 

maio passado, pelo Tribunal, além 
de facilitar o cadastro e proces-
samento dos pagamentos, pro-
porciona maior transparência dos 

gastos públicos, em face da pos-
sibilidade de emissão de diversos 
relatórios financeiros por parte da 
Secretaria Administrativa da SJAL 
e do Tribunal, bem como o acom-
panhamento via web por parte 
dos peritos. O projeto é fruto da 
parceria entre o TRF5 e a Seção 
Judiciária da Paraíba, Seccional 
piloto, responsável pelo aprimo-
ramento do sistema durante o 
ano de 2011, o qual foi expandido 
este ano para toda a 5ª Região.

O juiz federal titular da 23ª Vara 
da Justiça Federal em Quixadá/CE, 
Marcos Mairton da Silva, recebeu 
da Câmara Municipal de Quixadá 
o título de cidadão quixadaense. A 
ocasião serviu também para o lan-
çamento do livro do juiz: “Mistério 
dos Monólitos de Quixadá”. A obra 
é um cordel ilustrado que retrata a 
cultura popular da cidade, com um 
toque de ficção científica e humor. 

Os servidores inscritos no Pro-
grama Auxílio-Saúde devem 
apresentar o comprovante de 
pagamento da mensalidade 
do Plano de Saúde, com os 
valores individualizados, até a 
próxima quarta-feira (1º/8). A 
Divisão de Folha de Pagamen-
to do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região lembra que o 
documento deve ser entregue 
sempre no primeiro dia útil de 
cada mês.

podem me procurar e 
se candidatar. Além de 
democratizar o processo 
de participação na or-
ganização, a adesão de 
voluntários é uma forma 
de promover uma inte-
gração entre os colegas 

da 5ª Região, o que traduz o es-
pírito participativo proporcionado 
pela prática esportiva”, destacou. 
O telefone de Geraldo Alves é o 
(81) 3425-9287.


