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SJDF garante vaga privativa para
servidores com mais de 60 anos

A Seção Judiciária do DF disponibiza, a partir deste mês fevereiro, vagas privativas para servidores
com idade igual ou maior que 60 anos. A medida atende o artigo 41 do Estatuto do Idoso, o qual
determina que 5% (cinco por cento) das vagas, em estacionamentos públicos ou privados, sejam
destinadas aos idosos. Para uso da vaga, o servidor deve colocar o cartão comprobatório da condição de
idoso no carro, de forma visível, comprovando que quem parou na vaga é idoso. O cartão pode ser
adquirido no GDF. Veja o número de vagas privativas de idosos em cada estacionamento de servidor da
SJDF:
Edifício-Sede I - duas vagas.
Edifício-Sede II - uma vaga.
Edifício Cabo Frio - quatro vagas.

Feriado de carnaval
Nos próximos dias 20 e 21 de fevereiro
(segunda e terça-feira), não haverá expediente na
Seção Judiciária do DF, conforme Portaria Diref n.
001/2012, amparada pelo Provimento/Coger
39/2009, da Corregedoria Regional da Justiça
Federal da Primeira Região.
O prazo a iniciar-se ou a completar-se nesses
dias fica automaticamente prorrogado para o dia
22/2 (quarta-feira). Nesse dia, o expediente será das
14h às 19h.

ESPAÇO SAÚDE
Promoção de verão!
A esteticista Luzia Rodrigues,
que atua na SJDF pelo Programa
de Qualidade de Vida e Bem-Estar
(PRO-BEM/SJDF), oferece uma
promoção de verão: na compra de
um pacote de tratamento facial rejuvenescedor,
você ganha uma limpeza de pele e um serviço de
manicure. A promoção é valida até 30 de março de
2012. Atendimento diferenciado e com preços
abaixo do mercado. Agendamento pelos
telefones 3221-6024 e 8460-3019.

Novo catálogo telefônico
Desde 14 de fevereiro, o corpo funcional da
SJDF conta com um novo catálogo telefônico,
disponível em “Destaques”, na intranet, contendo
os principais telefones da Seccional, tanto da área
jurídica como da administrativa. Quem desejar,
pode imprimir e dobrar de acordo com as
instruções, para usá-lo em sua mesa de trabalho.

Solidariedade à família de
Flávio Dino
A Seção Judiciária do DF solidariza-se com o
ex-colega Flávio Dino de Castro e Costa e sua
família pelo falecimento de seu filho caçula,
Marcelo Dino, de 13 anos de idade, ocorrido no dia
14 de fevereiro, em Brasília. O sepultamento
aconteceu ontem (15), no Cemitério Campo da
Esperança.
O ex-juiz federal Flávio Dino atuou na 23ª
Vara Federal da SJDF (2004/2006) e foi o primeiro
coordenador do JEF/DF (2002/2006). Flávio Dino
também foi deputado federal e atualmente
preside o Instituto Brasileiro de Turismo
(Embratur).
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