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Aniversariantes
Hoje:Raimundo Santana Oliveira Junior (Bom Jesus da Lapa), Andrea Braga di Tullio 
Gomes (10ª Vara), Soloney Lopes Valois (NUCOM), Jandir Suzart de Oliveira (CS Ges-
tão & Serviço) e Arileide Barreto Santos (CEF). 

Amanhã: Denilson Matos de Araújo (12ª Vara), Nara Lúcia Rodrigues Borges Rocha 
(Feira de Santana), Allan Klenisson de Carvalho Oliveira (Juazeiro), Sérgio Adry Mi-
dlej e Divino Mendonça de Almeida (ambos de Teixeira de Freiras). 

Sexta-feira: Cláudio Araujo de Souza (NUCJU), Ducival Miranda Cordeiro (2ª Vara), 
Joaquim Pinheiro de Sousa Filho (Barreiras), Fernanda Barberino Pereira (Alagoi-
nhas), Juliana do Nascimento Zanella (Teixeira de Freitas) e Marcelo Gomes de 
Souza (Contrate).

Parabéns

TRF da 1ª Região altera 
Regulamento-Geral do Pro-Social

O Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião promoveu, por meio da Resolução 
Presi 13, uma série de alterações no novo 
Regulamento-Geral do Pro-Social, estabe-
lecido pela Resolução Presi/Secbe, 9 de 23 
de abril de 2014.

Dentre as novas diretrizes, ficou defi-
nido, quanto aos critérios para inscrição 
e a permanência de beneficiários no Pro-
-Social, que podem ser requeridas pelo 
magistrado, servidor efetivo do quadro da 
Justiça Federal da 1ª Região, e que serão 
aceitos como Beneficiários Especiais: fi-
lhos, enteados e menores tutelados ou sob 
guarda judicial, com, idade entre 21 e 30 
anos incompletos, solteiros e sem compa-
nheiros, com renda líquida não superior a 
dois salários mínimos, desde que não se 
enquadrem nas condições previstas no in-
ciso VI do artigo 5º do Regulamento-Geral 
do Programa.

Foi incluída, ainda, a possibilidade de 
os pensionistas estatutários optarem pela 
manutenção dos dependentes já cadastra-
dos no Pro-Social à época do óbito do en-
tão titular, responsabilizando-se pelo paga-
mento da contribuição mensal e do custeio 
desses beneficiários.

Ficou também estabelecido que o Auxí-
lio-Medicamento destinasse exclusivamen-
te à cobertura, parcial ou integral, de des-
pesas com medicamentos de alto custo, de 
uso contínuo, indispensáveis ao tratamento 
de neoplasias malignas, em tratamento 
hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, de 
acordo com norma específica.

Quanto à adequação dos valores e dos 
percentuais de contribuição do Pro-Social 
dos dependentes especiais, ficou definido 
que estes serão regulamentados por meio 
de portaria, observadas as disposições do 
art. 57, § 1º, e do art. 69, IV, do Regula-
mento, ou seja, serão fixados em valores 
monetários, conforme as respectivas faixas 
etárias e determinação do Conselho Delibe-
rativo do Pro-Social que tem, dentre suas 
competências, o dever de zelar pelo pres-
tígio, pela qualidade, pela eficácia e pelo 
desenvolvimento dos serviços e benefícios 
oferecidos pelo Programa.

A Portaria Presi 13, assinada pelo então 
presidente do TRF da 1ª Região, desem-
bargador federal Cândido Ribeiro, conten-
do todas as alterações, está disponível para 
consulta no portal do Tribunal em "Avisos".

Fonte: TRF1

Ações da Administração reduzem 
gastos de energia elétrica 
em R$ 27 mil nesta Seccional

Com a crise orçamentária no País, a Di-
reção do Foro adotou uma série de medidas 
no último mês que começam a demonstrar 
colher os bons resultados com a redução 
da conta de energia elétrica nos prédios da 
Seccional da Bahia. A redução total no mês 
de março foi de R$ 27.041,03.

No prédio sede houve uma redução de 
R$ 18.275,32, caindo de R$ 108.609,28 
em fevereiro para R$ 90.333,96 em março. 
A redução foi o equivalente a 17%.

No prédio dos JEFs e Turmas Recursais 
a redução da conta de energia foi de R$ 
8.765,71 caindo de R$ R$ 51.903,20  em 
fevereiro para R$ 43.137,49 em março. As-
sim como no caso do prédio sede, no prédio 
dos JEFs a redução também foi de 17%.

Para controlar os gastos de energia elé-
trica, a DIREF expediu a Portaria 55, de 
1/3/2016 determinando que:

a) a partir das 13h30min 
funcionem apenas dois ele-
vadores no prédio Sede e 
dois elevadores no prédio 
Anexo da Seção Judiciária 
da Bahia;

b) apenas 2 elevadores 
funcionem em todo o expe-
diente no prédio dos JEFs;

c) desligamento dos ele-
vadores nos fins de semana nos três prédios;

d) todos os aparelhos de ar-condiciona-
do funcionem, nos dias úteis, das 9h às 
18h nos três prédios, devendo ser imedia-
tamente desligados após as 18h, à exceção 
dos aparelhos localizados em setores que 
armazenem equipamentos de CPD;

e) toda iluminação das áreas comuns 
dos três prédios sejam desligadas até as 
17h, ressalvados os espaços comuns confi-
nados cuja luminosidade seja precária.

A Portaria também estabelece que com-
petirá ao juiz titular e ao diretor de Secre-
taria a verificação do fiel cumprimento da 
alinea “d” quanto aos equipamentos insta-
lados em suas unidades.

Curso Sobre Novo 
CPC continua hoje

Continuam hoje as aulas do Curso So-
bre o Novo Código de Processo Civil com 
o juiz federal Salomão Viana. Na aula de 
hoje o tema será: “Inovações sobre prazos, 
citação e intimações”.

Recomenda-se a doação de um quilo 
de alimento não perecível ou um pacote de 
fralda geriátrica a ser entregue pela Admi-
nistração a instituição beneficente.

Primeira Região na 
WEB TV Edição 278
 TRF1 empossa novos dirigentes  TRU 

realiza sessão pioneira por videoconferência. 
 Servidores participam do curso “Sete Há-
bitos das Pessoas Altamente Eficazes”  Par-
ticipe: primeiraregiaonawebtv@trf1.jus.br

Carteiras do Saúde 
Caixa têm validade 

prorrogada
As carteiras do Saúde Caixa com valida-

de até 23/04/2016 terão seu prazo de va-
lidade prorrogado no sistema informatizado 
do Saúde Caixa. O atendimento aos benefi-
ciários do Pro-Social  junto ao Saúde Caixa 
não será prejudicado até o recebimento das 
novas carteiras.

“Prêmio Ajufe: Boas 
Práticas de Gestão” 
A AJUFE abriu as inscrições para o “Prê-

mio Ajufe: Boas Práticas de Gestão”. O ob-
jetivo é destacar casos de boa governança 
na Justiça Federal e colher sugestões para 
a melhoria dos serviços prestados. Interes-
sados podem se inscrever até 9 de maio.

Dividida em cinco categorias, a pre-
miação se destina a magistrados federais, 
servidores da Justiça Federal, advogados 
públicos, membros do Ministério Público 
Federal, delegados da Polícia Federal, ad-
vogados, estudantes e ao público em geral.

Além de identificar, valorizar e disse-
minar as ações realizadas no âmbito da 
Justiça Federal que contribuam para uma 
gestão participativa, positiva e eficiente do 
judiciário, a Ajufe selecionará propostas 
que tenham potencial de produzir resulta-
dos inovadores. 

Os participantes deverão preencher a fi-
cha de inscrição com as informações solici-
tadas a respeito da prática, e enviar para o 
e-mail premio@ajufe.org.br. Na inscrição, 
a boa prática deverá ser apresentada com 
título, categoria e descrição em até 4 mil 
caracteres. Serão avaliados: inovação, con-
tribuição da prática para o aperfeiçoamen-
to da justiça (efetividade), propagação da 
prática, período de atividade da prática, re-
cursos e instrumentos utilizados, existência 
de parcerias e valores para a implantação 
da prática.Ano do empoderamento 

da mulher na política 
e no esporte

A Lei 13.272/16, sancionada no últi-
mo dia 15 de abril, institui o ano de 2016 
como o Ano do Empoderamento da Mulher 
na Política e no Esporte. 

A lei é originária de projeto PLS 515/15 
dos senadores Fátima Bezerra, Romário e 
Vanessa Grazziotin.

Na justificativa do projeto, os senadores 
dizem que “a participação feminina, em 
todas as instâncias da sociedade brasi-
leira, é crescente e demonstra que o país 
despertou para esse importante tema”.

De acordo com eles, um dos setores 
em que a desigualdade entre os gêneros 
é acentuada é o esporte, principalmente 
quando se trata da mulher com deficiência. 
Portanto, dizem, a lei será bastante impor-
tante, sobretudo em 2016, por conta da 
realização no Brasil dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos.

Fonte: www.migalhas.com.br


