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Parceria
Com o objetivo de estreitar os laços entre as instituições, o diretor do Foro da JFSE, Gilton
Batista Brito, realizou, no último dia 25, uma visita ao superintendente da Polícia Federal em
Sergipe (PF/SE), Juner Caldeira Barbosa. Na ocasião, ressaltou-se a importância da colaboração
entre as instituições, sempre com o intuito de oferecer à sociedade, cada vez mais, um serviço
público de qualidade. Os dirigentes das duas instituições sinalizaram positivamente diante da
perspectiva de se firmar acordos de cooperação técnica, especialmente aqueles relacionados à
capacitação de agentes de polícia judicial da JFSE, por meio de cursos oferecidos pela PF/SE.

‘1ª Feijoada comMúsica ao Vivo’ marca Dia do Servidor Público na JFSE
O Dia do Servidor Público foi comemorado na JFSE com a realização, por meio da Comissão do Programa de Qualidade de Vida no
Trabalho (CPQVT), da 1ª Feijoada com Música ao Vivo. É importante destacar que, durante o evento, que aconteceu na última
quarta-feira, 27, foram observados todos os protocolos de segurança. Participaram da feijoada, patrocinada pela Serjus,
inúmeros (as) colaboradores (as). O evento contou com a apresentação musical da servidora Celda Mota Fontes e servidores
convidados, acompanhados pelo violonista Kelvin Farias e pelo baterista Odílio Saminez.

Cooperação
No último dia 25, o diretor do Foro da JFSE, Gilton Batista Brito, participou de uma visita
institucional ao superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe (PRF/SE), Jason
Gomes Terêncio. A pauta principal da reunião foi a possibilidade de realização de parcerias
entre as duas instituições, promovendo a integração entre diversos órgãos federais. O
superintendente da PRF/SE garantiu que a instituição tem total interesse em concretizar
acordos de cooperação técnica com a JFSE, oferecendo diversos cursos aos seus servidores,
especialmente aqueles relacionados à área de segurança.

RPVs
A partir desta sexta-feira, 29, a JFSE irá realizar o pagamento
de R$ 28.541.203,03 referentes a Requisições de Pequeno
Valor (RPVs) a um total de 2.312 beneficiários. Ao todo, o
TRF5 fará o repasse de R$ 256.976.338,63, beneficiando
33.424 jurisdicionados dos seis estados que compõem a 5ª
Região. Os valores estarão disponíveis nas agências bancárias
das instituições financeiras indicadas na movimentação
processual, acessível no portal da Subsecretaria de
Precatórios do TRF5.

Redução nas mensalidades
O Conselho Deliberativo do TRFMED aprovou uma tabela de
preços mais vantajosa para os usuários. Os novos valores
passam a valer em dezembro. A alteração varia de acordo
com a faixa etária. Um usuário titular do Plano Nacional, na
faixa de 29 a 33 anos, que pagava R$ 358, por exemplo, vai
passar a pagar em dezembro R$ 234, o que equivalente a
uma redução de 35%. A mudança também vai beneficiar
dependentes e agregados e ganha peso ainda maior,
considerando a inflação.


