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Justiça Federal em Caruaru
ganha sede própria no dia 27.

Tribunal em parceria com ONG
restaura Escola do Pilar
O TRF em parceria com a ONG
Cidadania e Moradia (Caixa Econômica
Federal) está restaurando a estrutura
física da Escola Municipal Nossa
Senhora do Pilar. As obras foram
iniciadas na segunda quinzena de
dezembro e serão concluídas até o final
de janeiro. “A reforma vai levantar a auto-
estima dos alunos e refletir positiva-
mente no aprendizado”, diz a vice-
diretora do educandário, Adneide Vítor
Araújo. A reforma da Escola do Pilar
recebeu o incentivo da Dra. Rosemary
Almeida. De acordo com o diretor da
Subsecretaria de Material e Patrimônio,
Vladislave Ferreira Leite, parte da obra

está sendo executada
com o reaproveitamento
do material retirado das
salas reformadas do
Tribunal. “Estamos
fazendo o rea-
proveitamento de mate-
riais, como piso e divisó-
rias, que foram substituí-
dos em alguns ambientes
e considerados como
lixo”, diz. Os serviços realizados na
restauração da Escola compreendem na
substituição de portas, paredes e do piso
das salas de aula, secretaria, almoxarifa-
do, refeitório e de aproximadamente 80%

Este ano a concessão do auxílio pré-
escolar obedecerá às novas regras
definidas pelo Conselho da Justiça
Federal (CJF). Para ter direito ao
benefício é preciso fazer o cadastra-
mento ou o recadastramento na Seção
de Benefício. Os servidores que
quiserem receber o benefício retroativo
a janeiro/2008 têm até o dia 31 para
fazer a entrega do formulário preen-

chido junto com a documentação no
protocolo administrativo (malote).  A Se-
ção de Benefícios lembra que os depen-
dentes que já fazem parte do Programa
devem ser recadastrados sem a neces-
sidade de anexar os documentos. As
instruções e os formulários de inscrição
estão publicados na Intranet doTRF5 no
endereço: http://www.intranet.trf5.gov.br/
DAMS/. Informações: 9864.

Concessão do auxílio pré-escolar obedece às novas regras do CJF

Os recibos escolares do ano
passado não têm mais validade. A
Seção de Benefícios informa que o
prazo de entrega desses recibos
terminou no dia 28 de novembro.
Portanto, os recibos que não foram
entregues dentro do prazo, não
serão mais recebidos.

Recibo escolar

Nesse verão prevenir é o
melhor remédio. Por
exemplo, não se esqueça
dos óculos escuros com
proteção ultravioleta total.
Eles evitam queimaduras da
córnea e da retina que
causam lesões irreversíveis.
Use filtro solar, sempre.
Evite ficar exposto ao sol,
procure caminhar pela
sombra. Prefira uma
alimentação leve: frutas,
saladas e mantenha-se
hidratado: beba bastante
líquido, a toda hora.
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Fonte: http://saude.terra.com.br/

do madeiramento além da
pintura interna do prédio e
melhoria nos sanitários. O TRF também
doou 15 birôs, armários de cozinha e um
aparelho condicionador de ar.


