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JFPB realiza palestra em homenagem 
a Mulher

Ampliação nos  
serviços médicos 
da SulAmérica

Servidores devem apresentar comprovantes do auxílio-saúde

Comunicação finaliza gravações do vídeo 
institucional do TRF5

Dia Internacional da Mulher

equipe de audiovisual da 
Divisão de Comunicação 

Social, juntamente com a Arrecife 
Produções, começou a filmar a 
parte ficcional do vídeo institu-
cional do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5. Ontem 
(7/03), as gravações aconteceram 
na Primeira Turma do TRF5 e no 
prédio da Seção Judiciária de 
Pernambuco (SJPE), no Jiquiá. Na 
próxima semana, a equipe grava 
na praia de Barra de Jangada. O 
vídeo institucional é uma pro-
dução da Comunicação, com o 
objetivo divulgar, em linguagem 
acessível, a Justiça Federal na 5ª 
Região. “A ideia é que o vídeo 
seja exibido nos cursos de am-
bientação de novos servidores, 
em eventos da Corte, nas visitas 
de estudantes etc., mostrando, de 
forma didática, o funcionamento 
da Justiça Federal”, avisa Isabelle 
Câmara, diretora de Comunicação 
e da obra audiovisual. 
Narrativa - Intitulado “Casa dos 
Direitos”, o vídeo conta a história 

de um pescador 
que vai à Justiça 
Federal requerer 
a aposentado-
ria. Ganha a ação 
contra o INSS, 
mas o Instituto 
recorre, passan-
do a tramitar no 
TRF5. A partir 
desse fio condutor, será apresen-
tado o funcionamento e a história 
da Corte, com entrevistas e de-
poimentos de desembargadores e 
servidores. As gravações da parte 
documental, todas realizadas pela 
Comunicação do TRF5, já estão 

finalizadas. Para a sequência fic-
cional do vídeo, o TRF5 contratou 
a Arrecife, produtora da cineasta 
Katia Mesel, que já dirigiu filmes 
como Bajado, um artista de Olin-
da, Recife de Dentro Para Fora e O 
rochedo e a estrela. 

A Divisão de Folha de Pagamento 
(DFP) informa que os servidores 
que recebem auxílio-saúde têm 
até o dia 30/03 para entregar os 
comprovantes de pagamento dos 
meses de janeiro a março/2013. 
A DFP lembra que, a partir deste 

ano, o comprovante de pagamento 
do plano de saúde só precisa ser 
apresentado uma vez por ano. Do 
mês de abril em diante, só será ne-
cessário fazer a prestação de contas 
em 2014. O servidor que cancelar o 
plano durante esse período, deverá 

informar ao setor. Os requisitados 
da Justiça Federal, que recebem 
auxílio-saúde pelo TRF5, têm até o 
dia 1º/04 para apresentar a de-
claração de que não recebem o 
referido benefício pelo órgão de 
origem. Informações: ramal 9345.

A SulAmérica informa aos magis-
trados e servidores que possuem 
tal plano de saúde, que haverá 
uma ampliação de serviços médi-
cos credenciados nas cidades do 
Recife, Jaboatão dos Guararapes e 
Petrolina. Os novos referenciados 
para atendimento são a psicólo-
ga Ana Kira Siqueira de Andrade 
(Jaboatão), a clínica especializada 
em cirurgias plásticas Plastlaser 
(Recife) e a Clínica de Imagem Dr. 
Joaquim Guedes, com especialida-
de em mamografia (Petrolina).

Na próxima segunda-feira 
(11/03), a sede da Justiça Fede-
ral na Paraíba (JFPB), em João 
Pessoa, será palco da palestra 
“Motivação para a vida”, pro-
ferida pela psicóloga e escrito-
ra Cleunice de Arruda Castro, 
baseada no seu último livro: 
“Surtei! Tirei as Máscaras e Ago-
ra Tenho as Rédeas da Minha 

Vida”. O evento, em homena-
gem ao Dia Internacional da 
Mulher, acontecerá às 18h.


