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Doação de Sangue

O servidor Alexandre Lima Farias, 
da Secretaria Administrativa (SA), 

solicita, com urgência, a doação de 
sangue e plaquetas em nome de 

Paulo Napoleão de Melo. A doação, 
de qualquer tipo sanguíneo, deverá 

ser realizada no Hemato, situado na 
Av. Lins Petit, nº 264, Ilha do Leite, 

próximo à praça Chora Menino, das 
7h às 18hs, de segunda a sábado. 
Mais informações: (81) 30380612.
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Futuro presidente do TRF5 entrega 
convites de posse a autoridades da Paraíba
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Magistrados e servidores têm novos valores para diárias

Solicitação de 
folgas referente 
ao Recesso Juiz Federal Ciro Benigno 
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Núcleo de Assistência à Saúde
Pedro Alexandre Matias Bezerra
Subsecretaria de Administração Predial

Aniversariantes

desembargador fede-
ral Marcelo Navarro 

visitou, na última sexta-feira 
(13), representantes dos po-
deres Executivo e Judiciário, 
e do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba, com a fi-
nalidade de convidá-los para 
a solenidade de sua posse 
na Presidência do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5, no próximo dia 
8/04, às 17h, no Pleno desta Corte. 
Na ocasião, o futuro presidente do 
TRF5 foi ciceroneado pelo colega 
paraibano, desembargador federal 
Rogério Fialho.
Programação - A primeira audi-

ência ocorreu pela manhã, com o 
presidente do Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB), desembarga-
dor Marcos Cavalcanti, na sede 
daquela Corte, com a presença 
do presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Estado (TRE/PB), 

desembargador João Alves da 
Silva. Em seguida, os magistra-
dos foram recebidos pelo go-
vernador Ricardo Coutinho na 
Granja Santana, residência oficial 
do chefe do Executivo Estadual. 
Na parte da tarde, os desem-
bargadores tiveram audiências 
com o presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da Paraíba 
(TRT-PB), desembargador Ubi-
ratan Moreira Delgado, e com o 

presidente do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-PB), Arthur Cunha 
Lima. Todos confirmaram presença 
na solenidade de posse do futuro 
presidente do TRF5. (Com informa-
ções da Secom/JFPB).

Está em vigor os novos valores 
para as diárias no âmbito da 
Justiça Federal de 1º e 2º Graus. 
Foi publicada no dia 2 de março, 
a Resolução Nº 340, do Conse-
lho da Justiça Federal (CJF), que 
dispõe sobre a regulamentação 
da concessão de diárias e da 
aquisição de passagens aéreas 

no âmbito do Conselho e da Justi-
ça Federal de primeiro e segundo 
graus. Na mesma data, foi publica-
da a Portaria 87/2015, do CJF, que 
estabelece os novos valores para 
diárias. Com o reajuste, a diária de 
analista judiciário ou ocupante de 
cargo em comissão ficou no valor 
de R$ R$ 618,99. Já a do técnico 

judiciário ou ocupante de fun-
ção comissionada, passa para R$ 
506,44. A indenização de des-
pesa de deslocamento será no 
valor de R$ 495,19. A diária para 
juízes federais titulares e substi-
tutos ficou estabelecida em R$ 
1.015,70; e de desembargadores 
federais, em R$ 1.069,16.

Dia Internacional da Síndrome de Down
O dia 21 de março, próximo sá-
bado, é especialmente dedicado 
aos portadores de Síndrome de 
Down. A data existe para lembrar 
a luta dessa população, junto 
com seus familiares e amigos, 
pela afirmação social e de direi-
tos. A Síndrome de Down não é 
uma doença e, sim, uma condi-
ção genética devido à presença 
de um cromossomo extra no par 
21. A pessoa com essa síndrome 
tem muito mais em comum com 

o resto da população do que di-
ferenças. Pode alcançar um bom 
desenvolvimento de suas capa-
cidades pessoais e avançará com 
crescentes níveis de realização e 
autonomia. Ele é capaz de sen-
tir, amar, aprender, se divertir e 
trabalhar. Em razão desse fato, a 
inclusão social das pessoas com 
síndrome de Down deve ser uma 
meta de todos aqueles que se 
comprometem com a saúde e a 
justiça.

A Subsecretaria de Pessoal in-
forma aos gestores e servidores, 
cujas unidades registram a frequ-
ência no ponto eletrônico bio-
métrico, que as solicitações de 
folgas decorrentes dos dias tra-
balhados no Recesso devem ser 
feitas diretamente no sistema, 
acessando o menu “folgas”. Para 
que os servidores de cada uni-
dade tenham acesso ao saldo de 
horas para a compensação a que 
fazem jus, é necessário que o 
gestor de cada unidade clique na 
opção “Relatório de Pendências 
do Recesso”, no menu “Relató-
rios Gerente”. Caso não existam 
pendências, o gestor deve clicar 
no botão “Recuperar Horas”. As 
dúvidas poderão ser esclareci-
das com a Subsecretaria de Pes-
soal deste Tribunal, nos ramais 
9232/9881.

Marcelo Navarro, Ubiratan Delgado e Rogério Fialho


