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Aniversariantes

SEGUNDA

Meio Ambiente
A reciclagem de papéis, vidros, 
plásticos e metais reduz a utili-
zação dos aterros sanitários. Os 

maiores beneficiados são o meio 
ambiente e a saúde da população.

A

Josely Conceição de Azevedo
Secretaria Administrativa
Rogério José Ribeiro de Souza
LEON SOUSA
Rosenildo Oliveira de Araújo
LEON SOUSA
Valter José Correia da Silva
SOSERVI

Francisco Wildo visita presidente do TJCE 

Inspeção em varas federais de Sergipe 

JFAL e AGU promovem palestra sobre 
tratamentos oncológicos no SUS 

Subseção de Patos  
promove leilão 
amanhã

Folha de pagamento alerta para prazo de 
entrega de documentos

Divisão de Folha de Paga-
mento do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – TRF5 solici-
ta que os servidores requisitados 
providenciem a declaração for-
necida pelo órgão de origem, na 
qual conste a informação do não 
recebimento dos auxílios alimen-
tação, transporte e pré-escolar. De 
acordo com a Divisão, a declaração 
deve ser encaminhada até o dia 1º 
de abril, evitando que os referidos 
benefícios sejam suspensos a partir 
da folha de abril/2013, de acordo 
com a Resolução nº 04/2008 do 

Conselho da Justiça 
Federal (CJF). 
Auxílio-transporte 
– Os servidores que 
recebem auxílio-trans-
porte devem atualizar 
seus dados cadastrais, 
informou o Setor de 
Benefícios. A medida também 
atende ao que determina a Reso-
lução nº 04/2008 do CJF. O benefi-
ciário deverá imprimir o formulário 
próprio na intranet, dependendo 
da sua situação: cadastramento de 
servidores, requisitados ou exclu-

são do programa. O solicitante pre-
cisa preencher o formulário à mão 
e entregar no Setor de Benefícios, 
com comprovante de residência e 
cópia de contracheque ou declara-
ção de remuneração. Mais informa-
ções nos ramais 9344 ou 9784.

A Seção Judiciária de Sergipe 
divulgou o calendário de ins-
peções. A primeira inspeção 
acontecerá de hoje até sexta-
-feira (8/03), na 2ª e 4ª varas 
federais. As próximas inspe-
ções serão feitas entre 11 e 15 
de março (1ª e 3ª varas fede-
rais) e de 18 a 22 de março, 

na 6ª Vara Federal. A 4ª, 5ª e 7ª 
vara federal e a Turma Recursal 
ainda não divulgaram as datas. 
Serão inspecionados livros, autos 
e serviços a cargo da Secretaria 
de cada vara. Os trabalhos serão 
executados das 9h às 18h. Du-
rante o período da inspeção, não 
serão realizadas audiências e não 

haverá expediente destinado 
às partes, ficando suspensos 
os prazos processuais, sendo 
apreciados somente os pedi-
dos, ações, procedimentos e 
medidas destinadas a evitar 
perecimento de direito ou 
assegurar a liberdade de loco-
moção.

O desembargador federal 
Francisco Wildo visitou, na 
última quinta-feira (28/02), 
o presidente do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), de-
sembargador Luiz Geraldo 
Brígido. O diretor do Foro da 
Justiça Federal no Ceará, juiz 
federal Leonardo Resende 
Martins, também esteve pre-
sente à visita. O encontro serviu 
para Francisco Wildo convidar o 
presidente do TJCE para a soleni-

dade de posse da nova mesa di-
retora do TRF5, cuja solenidade 
será realizada no dia 3 de abril.

A Justiça Federal em Alagoas e a 
Advocacia Geral da União naquele 
Estado (AGU/AL) promovem pa-
lestra sobre “Cobertura do Sistema 
Único de Saúde (SUS) nos trata-
mentos oncológicos”. O evento 
será realizado amanhã (5/03), às 

14h, e tem o objetivo de informar 
e debater sobre os diversos pro-
blemas do sistema de saúde. A pa-
lestra contará com a participação 
de uma das maiores especialistas 
sobre o tema, Maria Inês Gadelha, 
do Ministério da Saúde.

A Justiça Federal de Patos promo-
ve, amanhã (5/02), às 9h, o primei-
ro leilão judicial da Justiça Federal 
na Paraíba, deste ano. O evento 
será realizado na sede da subse-
ção e terá em leilão 11 imóveis, 1 
automóvel e outros 15 bens. Todos 
os bens estão listados no edital 
do Leilão, no portal da JFPB (www.
jfpb.jus.br), no link “Leilão Eficaz”. A 
segunda praça do evento aconte-
cerá no dia 19/03.


