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Os copos descartáveis têm como 
origem o petróleo, uma fonte não 

renovável, e causam grande impac-
to ambiental. Prefira garrafinhas ou 
canecas, no lugar dos descartáveis.

Fonte: http://tmf-ambientalista.blogspot.com 

Meio Ambiente

Pedido de exclusão 
da SulAmérica

Barros Dias recebe sanfoneiro Dorgival 
Dantas

NDRH promove curso de ITIL

de Novembro18
TERÇA

Francisco Wildo inaugura Vara Federal 
em Serra Talhada

Aniversariantes
Maria Francisca Alves Benevides Coelho 
Subsecretaria de Recursos
Maria Paula Médicis M. de Queiroz Campos
Gabinete do Des. Fed. Manoel Erhardt
Gilvan Alves Muniz de Medeiros
Subsecretaria de Administração Predial
Danilo Júlio da Silva
Gabinete da Revista
Rafael dos Santos Schimitt
Informática

O presidente do TRF5, de-
sembargador federal 
Francisco Wildo, inaugu-

ra, às 17h30 desta quinta-feira 
(20), em Serra Talhada (Sertão 
de Pernambuco), a 38ª Vara 
Federal de Pernambuco. Com 
competência de Vara Comum 
com Juizado Especial Federal 
adjunto, a 38ª Vara Federal 
receberá, a partir de sua insta-
lação, 50% dos processos em 
tramitação na 18ª Vara Fede-
ral da Subseção Judiciária de Serra 
Talhada, de forma a terem acervos 

igualitários, inclusive para fins de 
distribuição futura de novos pro-

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
do TRF5 promove até amanhã 
(19/11), das 9h às 18h, na Esma-
fe, o curso de ITIL Foundation 
para os servidores em Tecnologia 
da Informação (TI) do TRF5 e da 
JFPE. Ministrado pelo professor 
Eduardo Ramalho, formado em 
Sistemas de Informação, Go-
vernança Corporativa e em ITIL 
Expert, o curso visa aperfeiçoar 

os conhecimentos 
em TI dos servidores 
do setor de Infor-
mática, já que o ITIL 
(Information Tech-
nology Infrastructure 
Library) é o modelo 
de referência para 
gerenciamento de processos de 
TI mais aceito mundialmente. Para 
as servidoras Jaydeth Salvador e 
Sandra Fonseca, participantes da 

capacitação, o curso agrega bas-
tante valor ao setor de informática, 
ajudando os servidores a prestar 
um excelente serviço ao Tribunal.

A Divisão de Folha de Pagamento 
(DFP) informa que, conforme es-
tabelece a Resolução nº 18/2009 
do TRF5, o magistrado ou servidor 
desligado do quadro de pessoal 
desta Corte ou das seções judici-
árias, bem como o servidor requi-
sitado (de todos os Poderes) e de 
função comissionada deverá se 
dirigir ao Setor de Benefícios, para 
solicitar a sua exclusão do Plano 
de Seguro Saúde SulAmérica. De 
acordo com a DFP, serão observa-
dos os prazos contratuais para o 
pedido da exclusão, tendo em vis-
ta cláusula existente no contrato 
que determina que os pedidos de 
movimentações cadastrais devem 
ser enviados até o dia 15 de cada 
mês, com vigência prevista para o 
1º dia do mês subsequente.

Na última sexta-feira (14), 
o corregedor do TRF5, 
desembargador federal 
Francisco Barros Dias, 
recebeu, em seu gabinete, 
a visita do cantor, sanfo-
neiro e compositor Dorgi-
val Dantas. Nascidos em 
Olho D’água do Borges, 
no Rio Grande do Norte, 
magistrado e artista são amigos 
de longa data. De passagem pela 
cidade do Recife para fazer um 
show, Dorgival Dantas fez ques-
tão de visitar o amigo, distribuir 
seu novo DVD e tocar alguns 
sucessos que viraram tema de 

novelas da TV Globo. O artista foi 
acompanhado por Barros Dias, 
que tocou pandeiro. Uma das 
composições de Dorgival, “Você 
não vale nada”, interpretada pela 
Banda Calcinha Preta, se tornou 
sucesso com a novela Caminho 
das Índias.

cessos. A competência ter-
ritorial da 38ª Vara Federal 
abrange os municípios de 
Afogados da Ingazeira, 
Betânia, Brejinho, Calumbi, 
Carnaíba, Custódia, Flores, 
Floresta, Iguaraci, Inga-
zeira, Itacuruba, Itapetim, 
Jatobá, Nova Petrolândia, 
Quixaba, Santa Cruz da 
Baixa Verde, Santa Terezi-
nha, São José do Belmon-
te, São José do Egito, Serra 

Talhada, Solidão, Tabira, Tacaratu, 
Triunfo e Tuparetama.


